شــریف

موسسه مالی
سال 20شماره 1126
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تبدیل ارز

1126
Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

www.SharifExchange.ca
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جنگسوریه

و کاربرد سالح شیمیایی علیه
مردم خود ،به کنسرت گوش
خراشــی از انواع شاخ و شانه
کشیدن ،رجز خوانی و تهدید
از دوسو بدل شد و حتی کار
به ناسزاگویی هایی غیرمعمول
در عرفدیپلوماتیک کشید...
..........................ص5 :

هفتــه ســنگین و
پرهیاهویی سپری شد؛
هفته ای که با تهدید
تدارک آمیــز امریکا
برای حمله به سوریه،
بــه دســتاویز رد
شدن از خط قرمز

غ مها
460ی15

Strategic Advice & Execution

4

شهريور
5

RAV 4 2010

25

transport et préparation en sus

سوریه و آمریکا:
راهحل صلحآمیز و
اصرار بر تأیید
گزینهنظامی

مرگ یک روزنامه
انتشار
کیهان لندن
متوقف شد...

8

7

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور
>> 11:

حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

>> 37

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

بل سنتر

صرافی  5ستاره

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

روبروی 3

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia، BSc.

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

Real Estate Broker

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

Cell.: (514) 816-4080
   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

گوگوشدراوتاوا

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202
Pointe Claire، QC، H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

TICKETS: TAPESH DIGITAL & TICKETMASTER

Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

TapeshMontreal.com

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492

1449 St. Catherine W

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

انتقـال ارز

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

انتقالفوری

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

صرافیخضر

Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ
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>>4-5

>> 7

کلینیکمدیکالآلفامدیک

9

دکتر حسین تدین

ماجرای خروج سری
دیپلماتهای
کانادا از ایران

گزارش دارایی های
ایران در کانادا

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

$
کبک در چندقدمی
24 595
ناهماهنگی و تفرقه است!
PQپس از یک سال :دست آورد اصلی PQ
اگر رفتار دولت فعلی حزب کبکوا را ،در هفته اولین سالگرد انتخاب شدنش ،ممنوعیت حجاب برای
غیرعادی و برای آینده غیرقابل پیش بینی به نامیم ،سخنی به گزاف نگفته ایم.
کارکنان دولت...

توکیومیزبانالمپیک
 ۲۰۲۰شد
سانسوردختری
که همنام آیتالله
خمینینیست!

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

12 Charte des
valeurs
québécoises

À PARTIR DE

11

•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

1253 Guy (514) 933- 8383

Tel.: 514-485-4744
West Island:

مژدگانی که گربه تائب شد
زاهد و عابد و مسلمانا!

در سوریه
شیمیایی
" به حمله
و تنبیهی
و هدفمند
ر بازدارنده
دی ،قاطع
انده و تدابی
واکنش "ج
جنگی خو
هانی را به
را جنایت
عه ج
عام ۲۱اوت
ل
پارلمان اروپا ،جام رلمان ،قت 
انیه این پا
ته است...
راخواند .بی
وری دانس
COROLLA 2010
ف
سد را ضر
À PARTIR DE
ا
علیه بشار
$

کلینیکمدیکالآلفامدیک

•6170NDG:
Sherbrooke W.

514-223-3336

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492

2
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 سال تجربه در طراحی و اجرای و مدیریت30 نزدیک به

انواع پروژه های ساختمانی

www.lambdaconstruction.com

، مسکونی، صنعتی،جتاری
 مجموعه های ورزش،اداری

Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

 کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان،برترین کیفیت

Tel. : (514) 343-4666

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2

3
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

n
o
کاندومینیومپرستیژ
i
t
c
u
r
t
در قلب مرکز شهر مونتریال cons begun
has
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

We build in Trust & Friendship
سازنده سازههای شما با اعتماد و دوستی

PERMONT
General contractors Inc.
Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز
استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

www.permont.ca
RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

3

4

20
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www.paivand.ca

کوبیدنبرطبل
رسوایی!

...
با شما
سال

since3
199

8

QUÉBEC: 1608-200

400e anniversaire

املپیک
 :29ادامه كابوس
ناكامی كا
روان ورزشی ایران

سال  ،15شماره 852
25م��رداد1387

852

باخت ،حذف ،انصراف
نتایج
بدست آمده ایران
در ادامه
بازی های املپیک...

www.paivand.ca
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Trading Inc.
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(514) 289-9044
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ارز
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صرافی ،کلیه امو ر

___________
Sharif Exchan
ge

259B Cote-Ver

tu

St-Laurent, QC
H4N 1C8
Cote vertu, Bus
121 E
Tél.:

(514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

PERSIAN Commun

ity in Canada:

Vol. 15, No. 910,
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دردرگیری های

Newspaper for

 چه نیاز به دمشن؟!

>> 21

ع.ا .شادپور

...Suspend all
political
and diplomatic
ties
the mullahs’ regime!with
"...
>> pg. 2

صرافی  5ستاره

جابجایی ارز با سیستم ما

می رقصد! >> 18

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-408

7368 YONGE
8H9
Toronto, Ont. H3J
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

pars.ca

@E- Mail: montreal

وحدت نسل ها

>> 5:

45

yan
Firouz Hemmati
r Affilié
Agent Immobilie
Cell: 514-827-6364

Fax: 364-3649

ia, BSc.
Affilie

South

مسکونی و جتاری
مشاور امالک:
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن
 ارزیابی رایگان
جتربه طوالنی در امور
با
بازاریابی بین املللی
عضو دائمی کانون
مدیریت
مهندسیننفت

(514) 694-0840
(514) 696-5169

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

نینوسگیورگیزنیا

3535 St-Charle
Kirkland, Quebec s, Suite 304
H9H 5B9
@ninousgivargiznia
hotmail.com

Lasalle, South

جراح دندانپزشک

6520 St-Jacques

Tel.: (514) 485-6000

e.ca

, 2010

Vol. 16, No. 968,
Sep. 01

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

و

 افتتاح  LCو

تامین پیمان ارزی

-Neiges, Suite
308
مستان
 Tel.: (514) 731-1443 Metro:رتگروه
CDN
کنس
 8اکتبر
همای:
سپتامبر
و
عقیلی17:
ساالر

arexchange.com

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥

مونتریال

Tel.: (514) 806-0060کنفرانسهای

TORONTO

7368 YONGE
St.,
Toronto, Ont. H3J PH-A
8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

)Fax: (514) 938-4978, RS
E- Mail: montreal@p
ars.ca

Tel.: (514) 806-00

60

دکترانصاری

301, Tel.: (514) 933-3337

7 ia,

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

›`çœ£
¯ Zz

پیر...

----

ما همیشه
بازنده
نیستیم!
-26-

4

مک کین‘:خطر ایران’...
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سرما در افغانستان ’بیش از
هزار’ قربانی گرفتهاست
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!Amir Khadir espionné
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General Sales Agent

ßÅ¹Å£ˆç†f£

•`x£Å¥¿gz®Å
Fax: 364-3649

e W.

®xZ

(514)364-3315

5Star I.P.M. Inc.

äÀ ¯zb

IranAir

ˆgfÂ†if£

سابقه درخشان

hotmail.com

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

(Tel.: (514) 938-7277
)Fax: (514) 938-4978, PARS
@E- Mail: montreal
pars.ca

immobilier agrée
3535
Nun’s
St-Charle
Island
9515
s, Suite
Lasalle
, N 304
DG
boul.
Kirkland,
Quebec
)Bur.: (514
364-3315H9H 5B9
ninousgivarg
groupe
Lasalle

Cell:x£Å¥
¿(514
)827gz®Å
-636`•4

ˆgfÂ†if£

›`çœ£

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

Bur.: (514)364-331
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6520 St-Jacques
5774 Sherbrooke Tel.: (514) 485-6000
)Tel.: (514
1405 De Maison W.
neuve O Tel.: (514) 483-5370
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò
Money order 844-4492

¿‹ xÂ £

D.D.S.

کنکوردیا :Guy
جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1973

1998

Suite 308

5450 Cote-des-N
eiges,

Metro: CDN

43

Tel.: (514) 731-14

(514

Cell

 man's cut vZ®¥œÂ› fd
 کوتاه کردن مو
 women cut
highlight
 رنگ
 color, perm,
 بند و ابرو
 kids hair cut
face & eyebrow
cleaning
Business
 فر
Plan
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1006 DE L, Qc., H3G
)MONTREA938-7277(PARS
Tel.: (514) 938-4978,
a
Fax: (514)montreal@pars.c
E- Mail:

†äÅÁ

groupe SuttonClo
courtier immobiliedem Inc.
r agrée
9515 Lasalle
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†¨£… }f£
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�������������
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ایران در کمتر از 24
بهائی« :تنها جرم آنها
انتقال ارز
انتقال ارز بهتضمین بهترینزنان
نرخ روزمساملتآمیز مراسم
ساعت و با
ارائه کلیه خدمات
اجرای
 مشاوره مالی و
1006, De La Montagne
بود!»  ص29:
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شرکت ها و مشاغل
اظهارنامه مالیاتی اشخاص،
تهیه و تنظیم
تنظیم Business Plan
بصورت کامپیوتری،
وام تجاری از بانک ها
ثبت شرکت و اخذ
Tel.: (514) 486-5547
تاسیس و
)5253, Decarie, Suite Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514
484-1657
250, Montreal, Qc
H3W 3C3 (Metro:
)Snowdon

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

تبدیل ارز

مایون خامتی

مونتریال و shore
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مسکونی و جتاری

 تهیه وام مسکن
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فیروز همتیان
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اع��الم كرد ،غرب فقطدر زمینه اعمال
بیس��ت و چهارم اس��فند همچنین از
منتقدانش در داخ����ل ك�ه وی را ب�ه
فشار بر برنامه هستهای ایران میتواند “مخالفان در
كاغذ بازی كند.
كینهجویی و خیانت به كش��ور بر س��ر
ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ای ایران ،داخل اطالعاتی مسائله هستهای متهم كردند ،به شدت
احمدین��ژاد كه در جم��ع تظاهرات به دشمنان ایران انتقاد كرد و گفت”:متاسفانه عدهای در
كنندگان  22بهمن س��خن میگفت،
این كش��ور هستند كه خود را مالك این
داده اند”.
تاكید كرد تهران در مناقشه هستهای
مملك��ت میدانند و میخواهند كنترل
چهار ساله با غرب ذرهای عقب نشینی
همه چیز را به دست بگیرند”.
نخواهد كرد.
احمدینژاد گفت كهدر مورد مسئله هستهای عدهای
وی گفت” :مخالفاندرداخل اطالعاتی را بهدشمنان هستند كه “متاسفانه” پیشدشمن میروند ودشمن
ای��ران دادهاند ”.رییس جمه��ور ایران گفته كه به را تشویق میكنند .وی تاكید كرد كه آنها اطالعاتی
لطف خدا پرونده هستهای ایران بسته شده است را از داخل كشور به دشمن دادهاند.
و دشمنان انقالب ایران تنها میتوانند كاغذ بازی صدها ه��زار ایرانی روز دوش��نبه با ش��عار”مرگ بر
كنند و نمیتوانند كار دیگری صورت دهند”.
آمریكا” در بیس��ت و نهمین سالگرد انقالب اسالمی
آمری��كا و متحدانش در تالش هس��تند درباره حض��ور یافتند .به رغم هوای س��رد و مه آلود تهران،
س��ومین قطعنامه اعمال تحریمها بر ضد ایران انبوه مردم پایتخت برای ش��نیدن سخنان”محمود
در ش��ورای امنیتسازمان ملل متحد به توافق احمدی نژاد”رییس جمهوری در میدان آزادی تهران
برسند.
گرد آمدند .راهپیمایان نوشتههایی را كه برروی آنها
احمدین��ژاد در می��دان آزادی در مركز تهران ش��عار”مرگ بر آمریكا” نوشته شده بود ،نیز با خود
ادامه خبر در صفحه 4
همچنین در سخنرانی شدیداللحنی در آستانه حمل میكردند.
پارلمان��ی
ا نتخا ب��ا ت
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 3میلیون بیننده در
الس وگاس 85 ،شهر
درتور جهانی و اینک
 160هزار صندلی
سولداوت در 8برنامه
در بل سنتر از 15
آگوست،سلیندیون،
پرفــروشترین
خواننـده زن در
تاریـخ ،اینک در
مونتریال!

 --اقتصاد کانادا6 :
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بک/کانادا9:>> :
ک

صابغذادرمونتریال
اعت

DR. BERNARD
PATRY:

کارم «تمام» شده
ایستاد مطمئن ش�دم
هنگام شرکت در برنامه
ماش�ین پلیس که
هم درس�ت به
...
شود؟! >> ص8 :
و دیگر گیر افتادم! آن با خودم گفتم :چه
تلویزیونی  !VOAو
زنده

انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

چگونهمدرک
دانشگاهیجعلكنیم؟
“ما همه به
ائی ایرانی ه
ستیم”! 4

هم�گام با صدها هزار
>> همراه و از  8۰ش�هر جهان،
ایرانی در بیش
س�اکن کان�ادا نی�ز در
ایرانی�ان
مونترال و ونکوور
شهرهای تورنتو،
ژوئی�ه در حرک�ت
روز ش�نبه  25از حقوق بش�ر در
جهان�ی حمایت
ایران شرکت کردند.
گوش�ه ای از راهپیمایی
>> عکس شرکت نزدیک به 1۰۰۰
مونتریال با
را نشان می دهد.
نفر

ملکردیکتلقّیفاشیستی
"آیااینع
بیانوحقوقبشرنیست
ازآزادی
جنایتفجیعدیگرعلیه
مونرتیال:یک
تخاری نیست! >> 9
زنان در کشنت هیچ اف
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خانه شما>> 34

RFID

محمدی /بهبهانی،

ما
یکل فلپس با
رکوردشکنی قهرمانی و
در
 200متر مخ
مردان م
را ک دال ششم خود در تلطانفرادی
امل
سب
پیک پکن
ماه ژ کرد .او بیش
از
نیم
ث
وئیه خود را کاهش انیه رکورد
داد

(514) 289-9022,
9011
Tel.: (514) 289-9011,
(Toll Free) 1-866-289Mtl. QC. H3B 1H9
Fax: (514) 289-9022,
ne W., # 511
1117 Ste-Catheri

السـ ِـالم َعلیک
ّ
Mo
یا ســــ
n
ــلین!  trealترابی
سیدةالنساءالعاملین
در اویـن

آیتالله
تشخیصهاشمی رفسنجانی رئیس
چن��د مصلحت نظام ایران که
روز
«مدارای پیش ،اع��ام کردهبود
سه
ٔ
س��اله ما با دولت به
پایان
رسیده» ،روز جمعه  15ا وت
بار دیگر به
انتقاد ش��دید از دولت
نهم پرداخت.

I.C.P. Inc.

مهندسی طرحهای
در کوتاهترین زمان
مشاوره و
تبدیل ارزهای رایج
ایران و کلیه کشورها و
انتقال ارز به
خامن معصومه علی
■ صرافی :مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط
■ کلیه امور
کاناداییمشاورینمهاجرت
کلیه پروژه هایRFID
عضورمسیاجنمن
_________
اجرای فنی و مهندسی
_________
مهندسی :مشاوره و
__________________ Tel.: (514) 289-9011,
■ مشاوره و ________
)Fax: (514) 289-9022, (514) 289-9022, (514
289-9044
(Toll Free) 1-866-2891117 Ste-Cather
9011
ine W., # 511
Mtl. QC. H3B
www.ic-pacific.com
1H9

ی،جمهوریایرانی!
استقالل،آزاد
چهلم جانباختگان 30

فش��ارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به گفته اس��ت که افزایش
زده است.
اقتصاد این کشور صدمه
این گزارش می
گوید که تحریم های بین
تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل المللی تامین مالی مبادالت
کرده و
ها از سرمایه
باعث انصراف شرکت
صندوق بینگذاری در ایران شده است.
المللی پول گفته است که
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و بانک های دولتی ایران در
س��ازمان
خورده اند به
ملل به شدت ضربه
آنها شده نحوی که دولت مجبور به
تجدید س��اختار مالی
است.
در این گزارش
بر ایران ،آمده اس��ت“ :تشدید
فشارهای بین المللی
تاثیر نامطلوبی بر فعالیت
گذاشته است ”.ادامه اقتصادی این کش��ور
در ص3:
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اقامت برای همه!

مژدگانی که گربه تائب شد/
زاهد و عابد و مسلمانا
(عبید زاکانی)
شهبازنخعی
خودش دوســت دارد امیرکبیر ثانی
نامیده شود ،اما خصلت هایش به میرزا
آقاخان نوری ،دسیسه چین و محرک
قتل امیرکبیر که پس از او صدراعظم
شد ،شباهت دارد.
وقاحت ،خیانت ،خباثت ،طمع کاری،
موذی گری و فساد مالی از جمله این
خصلت ها هستند.
در نخســتین ماه های پــس از 22
بهمن  1357ـ که بهار آزادی رویدادهای اخیر و پدیدار
نامیــده می شــد ـ ،اتحادیه شدن خطر حمله نظامی
کمونیســت ها پشت و روی
امریکا و متحدانش به
چکی به مبلــغ  15میلیون سوریه ،باردیگر او را به
تکاپو انداخته است.
دالر از بانک مرکزی در وجه
به او در مورد تقلب در
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
را در نشریه خود چاپ کرد که با پشت نتیجه رأی گیری هشدار داد.
نویســی او وصول شده بود .رفسنجانی آن نامه سروصدای بسیاری به پا کرد و
با خونسردی در برابر دوربین تلویزیون یک هفته بعد خامنه ای در خطبه نماز
ظاهر شد و با لبخند ملیح معروف خود جمعــه گفت که نظراتــش به احمدی
گفــت که این پول را امــام برای خرید نژاد نزدیک تر از رفســنجانی است .در
اسلحه به او داده و او اسلحه ها را خریده چهارســال گذشته ،رفســنجانی مانند
بندبازی ماهر با اعــام مکرر تبعیت و
و حساب آن را به امام پس داده است!
در  35سال گذشته رد پای رفسنجانی اطاعت از ســید علی خامنه ای ،جایگاه
در همه تبهکاری ها و خباثت هایی که خود را در مــدار قدرت حفظ کرده و 3
برضد منافــع و حقوق مردم ایران انجام ماه پیش پس از آن که صالحیتش برای
نامزدی ریاست جمهوری توسط شورای
شده دیده می شود:
 از ادامه بیهوده و نابخردانه جنگ پس نگهبان منصــوب و گوش به فرمان ولیاز بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک مطلقه فقیه رد شد ،زمینه را برای نشاندن
کشور تا سرکوب و کشتارهای دهه  ،60حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری
 از عزل آیــت الله منتظری تا جعل و آماده ساخت.تبانی دغلبازانه برای نشاندن سید علی رویدادهای اخیر و پدیدار شــدن خطر
حملــه نظامی امریــکا و متحدانش به
خامنه ای بر مسند والیت مطلقه فقیه،
 از کشــتار مخالفان در خارج از کشور ســوریه ،باردیگر رفسنجانی را به تکاپوتا نهادینه کردن فســاد و نظام چپاول و انداخته است.
بــه گزارش رادیــو فردا او در نشســت
غارت و…
جایی نیست که از دستبرد این موجود روز شــنبه  9شهریور مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت:
حیله گر و خبیث در امان مانده باشد.
هاشــمی رفسنجانی نه تنها همه آموزه «باید از بیان مواضع غیر رسمی و افراطی
هــای ماکیــاول در کتــاب "امیر" یا توســط افراد غیرمرتبط پرهیز شــود و
"شهریار" را فوت آب است ،بلکه از خود مواضع اصولی و هوشیارانه نظام توسط
نیز فصل هایــی برآن افزوده و اگر امروز کانال های رسمی و مسئول بیان شود».
ماکیاول زنده بود ،در برابر او و کارهایش مهم ترین "مواضع اصولی و هوشــیارانه
لنگ می انداخت .وقاحت او و بی پروایی نظام" پیشتر از سوی سیدعلی خامنه ای
اش در دروغ گویی در حدی اســت که مطرح شده بود که:
دکتر گوبلز وزیر تبلیغات معروف آلمان «اگر امریکا به سوریه حمله کند ،منطقه
هیتلری ،که می گفتدروغ هرچه بزرگتر به آتش کشــیده خواهد شــد» .یکی
باشد باورپذیرتر می شود ،در برابرش یک دیگر از "مواضع اصولی و هوشــیارانه"
نوآموز بی تجربه به حساب می آید .در هم توســط حســین نقوی ،سخنگوی
حالی که مجله معتبر "فوربز" عکس او کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
را بــا تیتر "مالی میلیونر" بر روی جلد مجلس شورای اسالمی چنین بیان شده
خود چاپ و نامش را در شمار ثروتمندان بود« :جمهوری اسالمی با هرنوع دخالت
بــزرگ دنیا قید می کنــد ،او رودرروی نظامی و در هر سطحی از سوی قدرت
صدها طلبهدر حوزه علمیه قم با وقاحتی های بیگانه به شدت مخالف است و در
باورنکردنــی می گوید که نه فقط اجاره مقابل ایــن دخالت ها اگر احیانا اقدامی
نشین است ،بلکه ثروت شخصی خود را صورت گیرد ،ساکت نخواهد نشست و
نیز در سال های پس از انقالب در راه آن از تمــام ظرفیت خود برای مقابله با این
دخالت ها استفاده خواهد کرد».
خرج کرده است!
در ســال  ،1384در جریان مبارزات به یکی دیگر از "مواضع اصولی و هوشیارانه
اصطالح انتخاباتی ریاســت جمهوری نظام" را نیــز می توان از زبان ســردار
در برابر محمود احمدی نژاد ،هاشــمی حسین سالمی ،جانشین فرمانده سپاه
رفســنجانی به تقلید از فرانسوا میتران پاسداران شنید« :جمهوری اسالمی به
رییس جمهوری اسبق فرانسه ،نامه ای حمالت علیه سوریه پاسخ میدانی خواهد
خطاب به مردم نوشــت و بــه در خانه داد» و سردار قاســم سلیمانی فرمانده
ها فرســتاد که در آن ضمن ابراز تأسف سپاه قدس نیز در سخنرانی در نشست
تلویحــی از عملکــرد گذشــته ،اظهار مجلس خبرگان می گوید« :ما تا آخر از
امیــدواری کرد که در ســال های باقی سوریه حمایت می کنیم».
مانده عمر خود بتواند منشأ اثر و خدمتی در حالی که بن مایه همه "مواضع اصولی
برای مردم شود و هنگامی که نام احمدی و هوشیارانه نظام" بر رجزخوانی و تهدید
نژاد از صندوق های رأی درآمد ،با مظلوم و رد و انکار حمله شــیمیایی بشار اسد
نمایی گفت که شکایت به دادگاه عدل استوار بود ،روز یکشنبه  10شهریورماه
رفسنجانی دریک سخنرانی در شیرگاه
الهی خواهد برد!
چند روز پیــش از رأی گیری خردادماه سوادکوه سخنانی گفت که خالف همه
 ،1388رفســنجانی نامه سرگشاده ای
{>> ادامه در صفحه}31 :
خطاب به سیدعلی خامنه ای نوشت و
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پیامدجنایتهولناک...
تخلیهکاملکمپاشرفازسویمجاهدینخلق
توافقی که اجرای آن هنوز به پایان
نرسیده است

آخرین گــروه از اعضای مجاهدین
خلق مســتقر در کمپ اشرف روز
چهارشنبه  11سپتامبر این کمپ را
تــرک کردند و به کمپ دیگری در
نزدیکی بغداد منتقل شدند.
این انتقال یک هفته پس از حمله
خونین به کمپ اشرف انجام گرفت.
روز  ۱۱ســپتامبر با خروج آخرین
گروه از اعضای ســازمان مجاهدین
خلق از کمپ اشرف در استان دیالی
عراق این کمپ و زمینهای اطراف
آن به دولت عراق بازگردانده شد.
نمایندگان سازمان ملل بر خروج ۴۲
عضو باقیمانده مجاهدین از کمپ
اشرف نظارت داشتند .این عده نیز
به سایر اعضای مجاهدین پیوستند
که قبال از اشــرف بــه اردوگاهی
در نزدیکی فــرودگاه بغداد (کمپ
لیبرتی) منتقل شده بودند.
یک سخنگوی مجاهدین خلق در
مصاحبه با آسوشــیتدپرس انتقال
یادشده را در راستای حفظ امنیت
و سالمت اعضای یادشده توصیف
کرده است .به گفته همین سخنگو،
در نزدیکی یکــی از اتوبوسهایی
که آخرین ساکنان کمپ اشرف را
منتقل میکرد انفجاری رخ داد که
به کسی آسیب نرساند .مجاهدین
امنیت کمپ لیبرتی که محل جدید
استقرار ساکنان کمپ اشرف است را
نیز ناکافی میدانند.

انتقال پس از یک حمله خونین

تخلیه کامل کمپ اشرف یک هفته
پــس از حمله خونیــن به اعضای
باقیمانده مجاهدین در این کمپ
صورت گرفت .در آن حمله  ۵۲نفر
ازاعضای مجاهدین کشــته و  ۷نفر
ناپدید شدند .ســازمان مجاهدین
خلق نیروهای امنیتی وابســته به
دولت عراق را عامل این حملهدانسته
است .دولت عراق حمله را ناشی از
اختالفات درونی مجاهدین خوانده
اســت .پس از حمله نمایندگانی از
سازمان ملل از کمپ دیدار کردند،
ولی در باره مسئوالن حمله خونین
یادشده موضعی نگرفتند.
ایران اما با اســتقبال گســترده از
حمله به کمــپ اشــرف آن را به
گروهی به نام "انتفاضیه شعبانیه"
نسبت داده است که از "بازماندگان
قربانیان حمله مشترک رژیم صدام
و منافقیــن (مجاهدیــن خلق) به
شیعیان عراق پس از قیام شیعیان به
هنگام شکست ارتش عراقدر حمله
به کویت" تشکیل شده است.
ناظران با توجه به اهمیتی که ایران
برای حمله یادشــده قائل شد و با
اطالعات دقیقی کــه دوائر امنیتی
ایران از این حمله منتشــر کردند
انجام آن را در چارچوب هماهنگی
و ارتباط میان عامــان آن ،دولت
عراق و نهادهــای امنیتی و نظامی
جمهوری اسالمی ارزیابی میکنند.

کمپ اشرف در سال  ۱۳۶۵و پس
از آغاز همــکاری مجاهدین خلق
با دولت وقت عــراق در اختیار این
گروه قرار داده شــد .این کمپ که
در  ۸۰کیلومتری مــرز ایران واقع
است به خصوص تا زمان سرنگونی
صدام حسین مقر اصلی فرماندهی و
عملیاتی مجاهدین به شمار میرفت.
گروههایی از شیعیان و کردهای عراق
اعضای مجاهدین مستقر در گروه
اشــرف را به همکاری با رژیم صدام
حسین در سرکوب قیام شیعیان و
کردها در هفتههای پس از شکست
نیروهای عراقی در اشغال کویت در
سال  ۱۹۹۱متهم میکنند.
در دولتهای عراق که از سال ۲۰۰۳
و پس از حمله آمریکا به این کشور بر
سر کار آمدهاند هر گاه که گروههای
شیعه نزدیک به ایران دست باال را
داشتند فشــار بر مجاهدین خلق
جهت تخلیه اشــرف نیــز افزایش
مییافــت .جمهوری اســامی نیز
فعالیت تبلیغاتی گستردهای را در
عراق و در اطراف کمپ برای تخلیه
آن سازمان میداد .در نهایت بنا به
موافقتنامهای که در دیماه ۱۳۸۹
میان دولت عراق و ســازمان ملل
متحد امضا شد ،زمینه انتقال ۳۴۰۰
نفر از اعضای ســازمان مجاهدین
خلق از اردوگاه اشــرف برای مدت
موقت به محل دیگری فراهم شــد
تا آنها را سپس به کشورهای ثالث
انتقالدهند.
بنا به این توافق ،سال گذشته بخش
بزرگی از اعضای کمپ اشرف به یک
پادگان ســابق نیروهای آمریکایی
در نزدیکی فــرودگاه بغداد (کمپ
لیبرتی) منتقل شــدند .از این عده
تــا کنون  ۱۹۸نفر در کشــورهای
اروپایی و از جمله در آلبانی به عنوان
پناهنده پذیرفته شدهاند.
(دویچه وله)

تلهخودساخته!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

هفتــه ســنگین و
پرهیاهویی سپری شد؛
هفتــه ای که بــا تهدید
تدارک آمیــز امریکا برای
حمله به سوریه ،بهدستاویز
رد شــدن از خط قرمز و
کاربرد ســاح شیمیایی
علیه مردم خود ،به کنسرت
گوش خراشی از انواع شاخ و شانه
کشــیدن ،رجز خوانــی و تهدید
از دوســو بدل شد و حتی کار به
ناســزاگویی هایی غیرمعمول در
عرفدیپلوماتیک کشید.
هفته گذشته ،باراک اوباما ،رییس
جمهــوری ایاالت متحده ،پس از
شرکتدر نشست سران  20کشور
صنعتــی دنیــا ،والدیمیرپوتین،
همتای روسی خود را "کله خر و
احمق" نامید.
به گــزارش "ایران پــرس نیوز":
«روزنامــه نیویورکر درگزارشــی
نوشت :امیدها برای مثمرثمر واقع
شدن نشســت گروه  20پس از
آن ازمیان رفــت که باراک اوباما،
همتای روس خود والدیمیرپوتین
را فــردی "کله خر" نامید ...اوباما
درجریان این نشســت به پوتین

گفته است :اگر فکر می کنی که
من تنها کسی هستم که این گونه
فکــر می کنم ،خودت را دســت
انداختــه ای! می توانی از مرکل،
کامــرون و اردوغــان
بپرسی ،همه آنها فکر
می کنند کــه تو یک
احمقی».
پیشترهم اوباما پوتین
را "شــاگرد تنبل آخر
کالس" نامیده بود!
در چنین فضای سنگین
و غبارآلود که به قول ملک الشعرا
بهــار آوای شــوم "جغدجنگ و
مرغوای او" درآن موج می زد ،جان
کری وزیرخارجه امریکا ،روزنه ای
به سوی یافتن یک راه حل برای
جلوگیری ازحمله نظامی امریکا به
سوریه گشود؛ او که روز دوشنبه
 9ســپتامبر به لندن سفرکرده
بود گفت« :سالح های شیمیایی
ســوریه تنها در دست سه نفر از
مقام های ارشــد این کشور ،بشار
اســد ،برادر وی ماهر اسد و یک
ژنرال ارتش است».
او درپاسخ پرسش خبرنگاران که
رژیم اســد چه کاری باید انجام
دهــد تا از حملــه نظامی امریکا
جلوگیری کند؟ ،گفت که دمشق
برای جلوگیــری از حمله امریکا
باید تا هفته آینده تمام سالح های

شیمیایی خود را در اختیار جامعه
بین المللی قرار دهد»( .رادیوفردا).
درهمان روز ،ولید معلم وزیرخارجه
سوریه به مسکو رفت و با سرگئی
الوروف همتای روس خود دیدار
کرد.
پــس از این دیــدار ،وزیرخارجه
روسیه گفت که این کشور طرفدار
اســتقرار ســاح های شیمیایی
ســوریه تحت کنترل جامعه بین
المللی است ،با این شرط که این
اقدام ازدخالت نظامی دراین کشور
جلوگیریکند.
ولید معلم وزیرخارجه سوریه هم
پس از دیدار با همتای روس خود
گفت کهدمشق از پیشنهاد روسیه
استقبال می کند .شامگاهدوشنبه
جان کری با سرگئی الوروف تلفنی
گفتگو کرد و به گزارش "رویترز":
«درموردبهنتیجهرسیدنپیشنهاد
مسکو مبنی بر کنترل بین المللی
برسالح های شیمیایی رژیم سوریه
ابراز تردید جدی کرد».
باراک اوباما در گفتگو با شــبکه
تلویزیونی سی ان ان ،به نعل و به
میخ زد:
«اگر ترفندی درکار نباشد و رژیم
سوریه تسلیحات شیمیایی خود
را تحویل دهد ،قطعا گام مثبتی
خواهد بود».
سخنگوی وزارت خارجه حکومت
آخوندی هم از پیشــنهاد روسیه
حمایت کرد« :جمهوری اسالمی
از پیشنهاد روسیه مبنی برنظارت
{>> ادامه در صفحه}6 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com
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سالگرد یک فاجعه . .

کشف
موادمخدر
در'شکم
زن باردار
کانادایی'

 11سپتامبر 12 ،سال بعد

بزرگداشت
قربانیان
حمالتیازده
سپتامبردر
آمریکا

در دوازدهمین ســالگرد حملههای
یازده ســپتامبر در آمریکا ،مراسم

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

یادبود کشتهشدگان این حمالت در
شهرهای مختلف این کشور برگزار
شده است.
در حمــات  ۱۱ســپتامبر ســال
 ۲۰۰۱میــادی ،برخــورد چهار
هواپیمای ربودهشــده به برجهای
دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک،
ســاختمان پنتاگون در واشنگتن
و مزرعــهای در پنســیلوانیا ،باعث
کشتهشدن حدود سههزار نفر شد.
در نیویورک ،خانواده کشتهشدگان
نام تکتک کشتهشدگان در مرکز
تجارت جهانی را خواندند.
حملههای یازده سپتامبر به جنگی
طوالنیمدتدر افغانستان منجر شد
و همچنین سیطره قوای حکومتی
بر حریم خصوصی شــهروندان را

گسترش داد که این هر دو موضوع،
در سالهای گذشته و به خصوص
اخیرا مایه بحثهای شــدیدی در
آمریکا بودهاند.
'مهم نیست چند سال بگذرد'

یک مراســم یادبــود جداگانه هم
در شــنکسویل پنســیلوانیا برای
بزرگداشت مسافران و خدمه پرواز
شماره  ۹۳یونایتد برگزار شده است.
در روز حمله ،آنان با هواپیماربایان
درگیر شــده بودنــد و مانع اصابت
هواپیما به هدف شده بودند .اینطور
گمان مــیرود کــه هواپیماربایان
بنا داشــتهاند آن را به کاخ سفید یا
ساختمان کنگره آمریکا بکوبند.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

پلیس کلمبیا گفته است یک
زن کانادایی را دســتگیر کرده
اســت که که ســعی داشت با
تظاهر به حاملگی از این کشور
کوکائین قاچاق کند.
براساس این گزارش ،این زن با
تظاهر به حاملگی ،یک "شکم مصنوعی" را به کار گرفته و داخل آن
مقادیری کوکائینی به ارزش  ۶۰هزار دالر جاسازی کرده بود.
هنگامی که این زن قصد داشــت ازطریق فرودگاه بین المللی بوگوتا،
پایتخت کلمبیا ،به تورنتو در کانادا پرواز کند ،وضعیت ظاهری او توجه
یکی از ماموران پلیس زن این فرودگاه را به خود جلب کرد.
مامور پلیس از این زن پرســید که چند ماهه باردار است اما واکنش
خشم آلود او به این سئوال ،شک مامور پلیس را برانگیخت.
به گفته پلیس فرودگاه ،مامور پلیس به شــکلی ظاهرا "تصادفی" به
شکم زن مسافر دست زد و متوجه شد که شکمش به شکلی غبرعادی
سفت و سرد است.
پلیس در بازجویی بدنی از این زن کانادایی ،دو کیسه مهر و موم شده
حاوی کوکائین را که در شکم مصنوعی جاسازی شده بود کشف کرد.
به گفته مقامات کلمبیایی ،این شهروند کانادایی به اتهام قاچاق مواد
مخدر با مجازات  ۵تا  ۸سال زندان روبرو خواهد بود.
مقاماتدولت کلمبیا می گوینددر حال حاضر  ۸۷۴شهروند خارجی و
اکثرا در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندان های این کشور محبوس
هستند.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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شهباز:تله خودساخته >> ...ادامه از صفحه پیش
بین المللی برتســلیحات شیمیایی
سوریه که ابتکاری برای حل بحران
است حمایت می کند».
روز سه شــنبه  10سپتامبر ،باراک
اوباما مشــروط و مبهم سخن گفتن
را کنارگذاشــت و دریــک مصاحبه
تلویزیونی با صراحت گفت:
«درصورتی که ســوریه سالح های
شیمیایی خود را تحت کنترل جامعه
بین المللــی قراردهد ،امریکا به این
کشور حمله نخواهد کرد».
طرح روسیه مخالفانی نیزداشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه:
«ائتالف ملی مخالفان رژیم سوریه،
پیشنهاد روسیه را یک ترفند سیاسی
برای خرید وقت خواند و آن را محکوم
کــرد .ارتش آزاد ســوریه نیز با رد
پیشــنهاد روسیه اعالم کرد :این هم
دروغی تازه ازســوی اسد و استادش
پوتین اســت و تنها هدفشان ازاین
کار جلوگیــری از اقدام نظامی غرب
در سوریه است» .وزیرخارجه ترکیه
هم روی مســئله خرید وقت تاکید
کرد« :درصورتی که دولت دمشــق
زمان به دست بیاورد ،قتل عام های
بیشتری رخ می دهد» .دولت فرانسه
هم اگرچه مستقیمادرجبهه مخالفان
پیشــنهاد روســیه نبود ،امــا آن را
مشروط به شرط هایی کرد که امکان
سرگرفتن آن را بسیار بعید می کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه:
«لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه،
پیشنهاد روسیه را زیر سئوال برده و
می گوید که پیدا کردن مکانی امن
برای ذخیره و انهدام هزاران تن سالح
شــیمیایی یک چالش اســت ...این
پیشنهاد روسیه ممکن است تله ای
باشــد که کشورهای غربی باید ازآن
اجتنابکنند».
پــس از ایــن اظهارنظــر بدبینانه،
وزیرخارجه فرانســه برای موافقت با
پیشنهاد روسیه  3شرط تعیین می

info@paivand.ca

کند ...« :سوریه متعهد انهدام تمامی
زرادخانه تســلیحات شیمیایی خود
تحــت نظارت بین المللی شــود ،از
تحریم ها پیروی کنــد و افرادی که
مســئول حمالت شیمیایی  21اوت
هســتند باید در دادگاه جرایم بین
المللی مجازات شوند».
روز سه شنبه 10سپتامبر ،وزیرخارجه
فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی
گفت« :به زودی پیش نویس قطعنامه
ای را براساس بند  7منشور سازمان
ملل درخصوص ســوریه به شورای
امنیت ارائــه خواهیــم داد .دراین
قطعنامه الزام آور [بودن] نابودی کامل
زرادخانه شیمیایی رژیم سوریه مطرح
شده اســت .نمی گذاریم بشار اسد،
رییس جمهوری سوریه به فریبکاری
ادامه دهد .هدف ما حمایت از مردم
سوریه درمقابل سالح های شیمیایی
است».
در وضعیت کنونــی ،به نظر می آید
که "تله" ای که وزیر خارجه فرانسه
ازآن سخن می گوید ،بیشتر زیرپای
خود پیشنهاد دهنده و به ویژه حامی
آن یعنی حکومت آخوندی گسترده
شده باشــد .اگر پیشنهاد روسیه ،به
هرصورت ،تحقق یابد و به عنوان "راه
حل سیاســی" جلوگیری از جنگ
تثبیت شــود ،در فــردای اجتناب
ناپذیری که حکومت آخوندی برای
پرونده اتمی اش ســرتاس نشــانده
شــود ،پوتین و سید علی خامنه ای
 به عنــوان مبتکر و حمایت کنندهپیشنهاد "راه حل سیاسی" جلوگیری
از جنگ  -چگونه می توانند با سابقه
و رویه حقوقی ایجاد شــده مخالفت
کنند و با ایســتادن دربرابر "راه حل
سیاســی" جمع آوری و انهدام همه
تاسیسات و تجهیزات اتمی ،خود را از
تله خودساخته برهانند؟!
•

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور
است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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غمهای شهريور

رضا مقصدی
_________________
یادواره کشتار شهریور 67
_________________
يکباره گويی آسمان ،امشب تَ َرک
خوردهست.
انگار امشب هرستاره ،آتش آهیست.
رويش رنگينترين آواز
از ِ
مهتاب هم خالیست.
در روبروی آرزوی ديشبم ،امشب
درر روبروی ِ
رنگ رؤياهای ديروزين .
در جستجوی آن درختانی که در پاييز
روييدند .
در جستجوی سايه ـ سارانی که با من
مهربانبودند.
اما کجای سينهی خورشيد را بايد بجويم
من؟
وقتی که نو ِر نامهايم نيست.
دل غمناک
ديریست نيمی اين ِ
همواره تاريک است
جان
روشنترين مهتاب هم ،چندی فرا ِز ِ
بیتابم
آبی شعرش را فرو میبارد ُو ناگاه -
ِ
بارش پيگير میمانَد.
از ِ
ِ
درخت تر
زخم تبر بر هر
ِ
جان مرا ـ در ابتدا ـ آشفت ُو پرپر کرد
ِ
چندان که مه ِر سايه ـ ساران نيز
تاريک گشت ُو داستانی ،تيرهتر سرکرد.
اينست اندو ِه دلم ابریست ،بارانی
بر هرکجا در هر ن َفس ـ خاموش ـ میبارد.
وقتی که زخمی در نهانجای دلت ،پيوسته
بيدارست
با من بگو آيا
من با کدامين لحظهی سرشار
افشان مستی را توانم
چشم غزل /
شادابی
ِ
ِ
ِ
زيست؟
پيام سب ِز باران بود
با من ِ
صبح فروردين
با آن درختانم ِ
هوای ِ
اما چه بايد کرد با غمهای شهريور؟
باور کن ای خورشيد!
آن شب که ِ
سقف آسمان ،آنجا تَ َرک
خوردهست
اين جا دلم مردهست.
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راهحل صلحآمیز و
اصرار بر تأیید
گزینهنظامی

حسین باقرزاده

در بحبوحــه تالشهایی که برای اقناع داخلی و بین المللی
از ســوی باراک اوباما در حمایت از حمله نظامی به سوریه
صورت میگرفت ،ناگهان راه حلی صلحآمیز مطرح شد و آن
فعالیتها را تحت الشعاع قرارداد.
راه حل ســاده بود :خــارج کردن کنترل
زرادخانه ســاحهای شــیمیایی سوریه
از دســت دولت بشــار االسد .خبر عصر
دوشنبه  9سپتامبر ابتدا از مسکو بیرون
آمد و بالفاصلــه در کنفرانس مطبوعاتی
مشــترک وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا
در لندن مطرح شــد و پاسخ جان کری که تا آن لحظه بر
ضرورت حمله نظامی تأکید داشت مثل توپ در جهان خبر
صدا کرد :اگردولت سوریه ظرف یک هفته این سالحها رادر
اختیار جامعه جهانی بگذارد آمریکا از حمله نظامی منصرف
خواهد شــد .این سخن چند ساعت بعد از سوی اوباما در
مصاحبههای تلویزیونی با شبکههای آمریکایی تأیید شد و
به سرعت مورد حمایت سایر رهبران غربی نیز قرار گرفت.
خبر اولیه این بود که روسیه این پیشنهاد را با وزیر خارجه
ســوریه در مسکو در میان گذاشته و او آن را پذیرفته است
(بعدا گفته شــد که پیشنهاد اول در گفتگوهای حاشیهای
همایش گروه  20در ســنت پترزبورگ بین اوباما و پوتین
مطرح شده است)  .و اکنون که این پیشنهاد پذیرش عام
یافته بود فضایدیپلماسی جهانی ناگهان تغییر یافت :شبح
جنگ دور شده بود ،بشار اســد و حامیان او نفس راحتی
کشیدند ،مخالفان مسلح او احساس یاس و ناامیدی کردند،
جنبش ضد جنگ در اروپا و آمریکا احساس پیروزی کرد ،و
بازارهای بورس در سطح جهانی جهشی فوق العاده یافتند.
این خبر ،امــا ،به معنای پایان تالشهای دولت اوباما برای
جلب حمایت داخلی و بینالمللی از حمله نظامی به سوریه
نبود .او و نمایندگانــش همچنان به تالشهای خود ادامه
دادنــد .کنگره آمریکا رأیگیری در ایــن مورد را به دلیل
تحوالت یادشده فوق به تأخیر انداخت ،ولی گفتگو در باره
گزینه جنگدر آن همچنان ادامهداشت .درستدر لحظاتی
که خبرگزاریها از آمادگیدولت سوریه برای واگذاری کنترل
سالحهای شیمیایی به «جامعه بینالمللی» و آمادگی آمریکا
برای صرف نظر کردن از حمله به سوریه خبر میدادند ،آقای
اوباما در گفتگوهای پیاپی تلویزیونی به دنبال جلب حمایت
مــردم آمریکا از حمله نظامی بود و وزیران خارجه و دفاع و
رییس ستاد کل ارتش آمریکا به کنگره رفته بودند تا حمایت
آنان را به دســت آورند .استدالل مشترک همه اینها هم
یکی بود :اگر اســد طرح یاد شده فوق را پذیرفته ،دلیل آن
تنها تهدید آمریکا حمله به نظامی بوده است ،و اکنون نیز
موفقیت طرح در گرو ادامه این تهدید و جدی گرفتن آن از
سوی بشار االسد است.
مقامات آمریکایی اســتدالل میکنند اکنون که این طرح
پیشنهاد و پذیرفته شده است ،تهدید به حمله نظامی باید
همچنان به قوت خود باقی بماند تا موفقیت طرح تضمین
شــود .عالوه بر این ،آنان اکنون با صراحت مطرح میکنند

کهدر کنار سوریه مسئله «بزرگتر»
ایران وجود دارد و برخورد آمریکا با
سالحهای شیمیایی سوریه میتواند
و باید به عنوان نمونهای از برخورد آن
با مسئله فعالیتهای هستهای ایران
تلقی شود .این سخن ظاهرا ،هم در
افکار عمومی مردم آمریکا و هم به
خصوص در بین اعضای کنگره برد
زیادی دارد .در عین این که کاربرد
بمبهای شیمیاییدر حومهدمشق
که به مرگ دردناک بیش از ۱۴۰۰
زن و مــرد و کودک منجر شــده و
پخش گسترده تصاویر و ویدئوهای
آن مردم جهان را به شــدت تحت
تأثیر قــرار داده ،ایــن حادثه برای
اقناع افکار عمومی و کنگره آمریکا
به حمله به سوریه کافی نبوده است.
عواقــب فاجعهبار و پر هزینه حمله
نظامی به عراق و افغانســتان چنان
مــردم آمریکا را از جنگ رمانده که
وقایع تــکان دهندهای از این قبیل

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

•
•
•
•
•
•

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

آژانسمسافرتییونیگلوب

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

نسرین پارسا

________________________________
1455 PEEL, local 148

{>> ادامه در صفحه}36 :

آژانس مسافرتی

و بسیاری دیگر

Voyages Lexus

هم نمیتواند آنان یا نمایندگانشان را
در کنگره به حمایت از حمله نظامی
به یک کشور دیگر خاورمیانهای باز
دارد .از ایــن نظر البیهای جنگ
الزم دیدهاند که پای «لولوی» ایران
را به میان بکشند.
در مقالــه دو هفتــه پیش (حمله
به ســوریه آزمایشی برای حمله به
ایران؟) ،این نظر را مطرح کردم که
حمله به ســوریه از سوی آمریکا به
عنوان آزمایشی برای حمله به ایران
به کار گرفته میشود و پیام اصلی
آن در واقع خطاب بــه رژیم ایران
است.
اکنــون ایــن نکته از ســوی خود
مقامات آمریکایی در روزهای اخیر
به صراحت مطرح شده است و برای
اقناع نمایندگان کنگره و متحدان
غربی آمریــکا هم بــه کار گرفته
میشود.
در آن مقاله گفته شد که آمریکا از

فتوشاپ
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www.paivand.ca

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ینک در
د
ارمنی و  ...را بر روی ست
رس شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

خدمات و سرویس پس از فروش

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177
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Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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انتشار"کیهانلندن"متوقفشد

هفتهنام ه "کیهــان لندن"
که در ادامه ســنت کیهان
پیش از انقالب ،از حدود ۳۰
ســال پیش در لندن انتشار
مییافت ،اطالع داد که دیگر
منتشر نخواهد شد .تارنمای
ایــن نشــریه در اینترنــت
همچنان در دسترس خواهد
بود.
بــا روی کار آمدن جمهوری
اســامی در ایران و مصادره
روزنامه پرطرفــدار "کیهان"
از ســوی "دولت انقالبی" ،از حدود
 ۳۰ســال پیش برخی از مسئوالن
و کارکنان "کیهان" ،این نشــریه را
به صورت هفتگی در لندن منتشر
کردند.
"کیهان لندن" برای مدتی طوالنی
یکی از مهمترین رسانههای ارتباط
میان ایرانیان مهاجر و تبعیدی بود.
اکنون کارکنان نشریه خبر دادهاند
که انتشار "کیهان لندن" به دلیل
مشکالت مالی متوقف شده است.
مصباحزاده ،صاحب کیهان

روزنامــه "کیهــان" تــا پیش از
انقالب ضدسلطنتی بهمن ۱۳۵۷
پرتیراژترین نشریه ایران بود.
"کیهان" سبک و ســیاقی داشت
که تا امروز الگویی برجســته برای
روزنامهنــگاری حرفهای باقی مانده
است.
کیهان در روزهــای توفانی پس از
شهریور  ۱۳۲۰و اشغال ایران توسط
نیروهای متفقین پدید آمد.
با ســقوط دیکتاتوری رضاشــاه و
بازگشــت "آزادی بیان" به کشور،
نشــریات زیادی منتشر شدند که
بیشــتر آنها به جای کار حرفهای
خبررسانی و آگاهســازی ،به ارگان
سازمانها و احزاب گوناگون تبدیل
شده بودند ،با یکدیگر نزاع میکردند
و بــه هیجانهای سیاســی دامن
میزدند.
دکتر مصطفی مصباحزاده حقوقدان
جوانــی که بــه تازگــی از اروپا به
ایران برگشته بود ،در فکر تأسیس
روزنامهای تازه بود که کار خبرنگاری
و اطالعرســانی را با اصول حرفهای
همراه کند .او برای تأسیس نشریه و
تأمین بودجه آن به محمد رضا شاه
پهلوی مراجعه کــرد که در جوانی
به سلطنت رسیده و در میان عامه
مــردم هنوز از محبوبیتی نســبی
برخوردار بود.
دکتــر مصباحزاده متعهد شــد در
نشــریهای که "کیهان" نام گرفت،
سخنگو و حامی "منافع ملی" باشد

و در کنــار آن دیدگاههــا و مواضع
دربار را به صورت بیطرفانه بازتاب
دهــد .اما او با وجــود بهرهگیری از
حمایت دربار ،کوشید که کیهان در
برابر نیروهای فشار و ارباب قدرت،
سالمت و استقالل خود را حفظ کند
و خبررسانی را به شیوهای درست و
حرفهای انجام دهد.
مصباحزاده گاه نوشتهای به کیهان
میداد امــا در تحریریــه روزنامه
دخالت نمیکرد.
او سرپرســتی هیئت تحریریه را به
عبدالرحمن فرامــرزی واگذار کرده
بود که از نویسندگان مورد اعتماد او
بود .گفتهاند که مصباحزاده در طول
انتشار کیهان ،همواره مقام سردبیر
و استقالل هیئت تحریریه را محترم
میشمرد.
دفتر روزنامه کیهان ابتدا در محله
"سرچشــمه" تهران بود و سپس
به ســاختمانی بــزرگ و مجهز در
کوچهای در خیابان فردوســی نقل
مکان کرد.
حسینقلی مستعان ،مشفق همدانی،
صادق بهداد و رحمت مصطفوی از
نخستین سردبیران کیهان بودند.
گسترش "مؤسسه کیهان"

پیــش از ســال  ۱۳۳۲یعنــی در
ســالهای پرتالطم نهضت ملی و
دوران زمامداری محمد مصدق که
درگیری میان دربار و جنبش ملی
باال گرفته بود ،کیهان میکوشــید
بیطــرف باشــد ،از دعواهای رایج
بپرهیزد و به درج گزارشهای دقیق
خبری اکتفا کند.
پــس از کودتای  ۲۸مــرداد که در
ایران حکومت نظامی بر سر کار آمد
و آزادی نشــر و بیان محدود شد،
کیهان با اتکا به درایت مصباحزاده
توانســت تا حد زیادی از استقالل
خود دفاع کند .پافشاری بر سالمت
حرفهای ،حیثیت و اعتبار نشریه را
نزد الیههــای آگاه جامعه باال برد و
آن را به پرتیراژترین روزنامه کشور
بدل ساخت.

داروخـانه

کیهان توانســت عدهای از بهترین
روزنامهنگاران ایــران را به خدمت
بگیــرد و خود مکتبــی در دنیای
حرفهای ژورنالیســم حرفــهای راه
بیندازد .در سالهای بعد کیهان با
انتشار نشریاتی ویژه زنان و کودکان
و دوستداران ورزش ،به مؤسسهای
بزرگ بدل شد.
رقیــب اصلــی کیهــان در عرصه
مطبوعات ،روزنامــه"اطالعات" به
مدیریت ســناتور عباس مسعودی
بود که مثل کیهان هر روز بعدازظهر
منتشر میشد" .اطالعات" از آغاز در
خط حکومت ودربار حرکت میکرد،
به ندرت از مشکالت و نابسامانیهای
جامعه چیزی میگفت و روی هم
رفته نشــریهای وابسته و تبلیغاتی
شناختهمیشد.
یک روزنامه "انتقادی"

شــاید در رقابــت و مقایســه بــا
"اطالعات" بــود ،که فاصله کیهان
بــا دیــدگاه حکومتی برجســته
میشد .کیهان گاه تا دورترین مرز
یا "سقف سانسور" پیش میرفت،
نابسامانیهای جامعه و ناخرسندی
مردم را با لحنی مالیم بیان میکرد،
هرچند همواره بر وفاداری خود به
نظام موجود و حکومت پادشــاهی
تأکیدداشت.
برخی از ســردبیران کیهان تالش
کردند بــه رغم شــرایط ناهموار،
اســتقالل حرفهای کیهان را پاس
بدارنــد ،در این میــان میتوان از
عبدالرسول عظیمی و دکتر مهدی
سمسار نام برد.
کیهــان از پشــتیبانی گروهی از
نویســندگان و روزنامهنویســان
زبردســت برخوردار بود که هم در
اســلوب نگارش و هــم در حرفه
مطبوعاتــی خبره بودند .کســانی
مانند هوشنگ وزیری ،کاوه دهگان،
جهانگیر افــکاری ،رضــا مرزبان،
حسامالدین امامی ،صدرالدین الهی،
خسرو شاهانی و نصرتالله نوح در
تحریریه کیهان کار می کردند.
{>> ادامه در صفحه}30 :

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

عصر

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 : 30

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
با ما تماس بگیرید:

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

)13 RACHEL (X: St-Laurent
/
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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توکیومیزبانالمپیک ۲۰۲۰شد
 ۱۷شهریور ،بی بی سی:
ژاک روخــه رئیــس کمیته بین
المللی المپیک توکیو را بهعنوان
میزبان بازیهای تابستانی ۲۰۲۰
معرفی کرد
توکیو با رای اکثریت اعضای کمیته
بین المللی المپیکبهعنوان میزبان
بازیهای تابســتانی و پارالمپیک
 ۲۰۲۰انتخاب شد.
توکیو در آخرین رای گیری کمیته
بین المللی المپیک برای انتخاب
میزبان بازیهای تابستانی ،۲۰۲۰
توانست  ۶۰رای از  ۹۶رای اعضای
این کمیته را کسب کند و استانبول
تنها  ۳۶رای کسب کرد.
پایتخت ژاپن پیش از این در ۱۹۴۰
میزبان المپیک بود ولی بازیهای
تابستانی آن ســال به دلیل جنگ
جهانی دوم لغو شد.
یکی از دالیــل موفقیت توکیو در
کســب میزبانی المپیــک ،۲۰۲۰
تاکید شینزو آبه نخست وزیر ژاپن
در مراســم معرفی ارائه برنامه این
شهر بر حل مسئله نشت رادیو اکتیو
از نیروگاه هستهای فوکوشیما بود.
پایتخت ژاپن نخستین شهر آسیایی
اســت که برای دومین بار بهعنوان
میزبان المپیک انتخاب شده است.
مادرید پس از اولین دور رای گیری
اعضای کمیته بین المللی المپیک،
به دلیل اینکه نتوانست رای الزم را
به دســت بیاورد ،نامش از بین سه
کاندیدای میزبانی المپیک ۲۰۲۰
حذف شد.
پایتخت اسپانیا و استانبول در رای
گیری بسیار نزدیک به یکدیگر بودند
ولی در نهایت مادرید در رای گیری

دوم با کسب تنها  ۴۵رای در مقابل
 ۴۹رای استانبول ،نتوانست رای الزم
را به دست بیاورد.
مادرید ،توکیو و استانبول سه شهری
که خواستار میزبانی المپیک ۲۰۲۰
بودند ،در  125اُمین کنگره کمیته
بین المللی المپیــک ،در بوینوس
آیرس با ارائه برنامهها دالیل خود را
درباره اینکه چرا باید میزبان المپیک
باشــند ،برای اعضــای این کمیته
تشریح کردند.
اســتانبول اولین شــهری بود که
نماینــدگان آن برنامه خود را برای
اعضای کمیته بین المللی المپیک
تشریح کردند.
پیشنهاد اســتانبول برای میزبانی
المپیــک  ،۲۰۲۰پنجمین تالش
ترکیه بــرای میزبانــی بازیهای
تابستانی در  ۲۰سال اخیر بود.
تمرکز استانبولدر برنامه پیشنهادی
خود برای میزبانی المپیک بیشتر
روی آسیایی-اروپایی بودن این شهر،
ویژگیهای تاریخی و چند فرهنگی
بودن مردم ساکن این شهر بود.
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کارزار شــهر اســتانبول برای
گرفتــن میزبانــی المپیک از
درگیریها بین مخالفان دولت
و نیروهای پلیــس در میدان
تقســیم ضربه خــورد ،اما این
تنها نکته منفی برای میزبانی
استانبول نبود ،دوپینگ  ۳۱نفر
از ورزشــکاران این کشور یکی
دیگر از رخدادهای بدی بود که
میزبانی استانبول را تحت تاثیر
قرار داد.
نمایندگان شــهر استانبول در
برنامه ارائه خود بیشــتر روی
نقاط قوت ترکیه تکیه کردند،
مســائلی مثل؛ قــدرت اقتصادی،
ایجاد انگیزه برای نســلهای آینده
ورزشکاران و این نکته که بازیهای
المپیــک میتواند باعــث صلح در
منطقه شود.
رجب طیب اردوغان ،نخست وزیر
ترکیه در این مراسم گفت :اعطای
میزبانی بازیهای تابستانی به ترکیه،
سرزمین جوانان و شهر هشت هزار
ساله استانبول ،شهری که دو قاره به
هم میرسند ،تجسم واقعی روحیه
المپیک است.
توکیــو دومین شــهری بــود که
نماینــدگان توکیو برنامههای خود
را بــرای اعضای کمیته بین المللی
المپیک ارائه کردند.
پس از سونامی و زمین لرزه شدید
ژاپن در ســال  ،۲۰۱۱نگرانیهای
متعددی درباره نشــت مواد رادیو
اکتیو از نیروگاه هستهای فوکوشیما
مطرح شد ولی آقای آبه با تاکید بر
امن بود ژاپن و شهر توکیو گفت :آن
موضوع تمام شده است و هرگز به
شهر توکیو آسیب نخواهد زد.

I¹Ã¶ ÂUoÎIv¶ uºHrA
¶Áo«{jo¬ » ÂUoÎIv¶ RI¶ki nj Án»A¼º nj »ozÃQ Ï»HoU I¹Ã

MINA TRAVEL
pH ·Ho¿U

$1200
Tax Included

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻴﻂ

) ( With 0% Interest Rate
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ CIP

ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﻭ ﻛﺮﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

1-855-332-0505
905-597-5717
www.minatravel.ca
370 Steeles Ave. West, Unit 206, Toronto L4J 6X1

قالیبافیکباردیگرشهردارتهرانشد
محمد باقر قالیباف ،برای ســومین
بار متوالی به عنوان شهردار تهران
انتخاب شد.
آقای قالیباف با کســب  ۱۶رای به
عنوان شهردار انتخاب شد و با فاصله
اندکی از رقیبش محســن هاشمی
پیشی گرفت .محسن هاشمی ۱۴
رای بدست آورد.
رای گیری برای انتخاب شهردار
تهران ،روز یکشنبه  8سپتامبر
دو بار انجام شد .گفته می شود
کــه در دور اول آقایان قالیباف و
هاشمی هر یک  ۱۵رای آوردند
و یک نفر رای ســفید داده بود.
این امر موجب شد که رای گیری
یک بار دیگر انجام شود.
محمدباقر قالیباف بعــد از دور
اول ریاســت جمهوری محمود
احمدی نــژاد در ســال ۱۳۸۴
شهردار تهران شد و تاکنون این
سمت را در اختیار داشته است .او
هم در سال  ۸۴و هم در انتخابات
اخیر ریاست جمهوری کاندیدای
انتخابات شده بود .او قبل از آن
که شــهردار تهران شود ،از سال
 ۱۳۷۹فرمانده نیروی انتظامی
بود.
ر محسن هاشــمی ،فرزند اکبر
هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،رقیب
آقای قالیباف برای شــهرداری
تهــران ۱۳ ،ســال مدیر عامل
شــرکت متروی تهران بود که
از شــرکت های تحت پوشش
شهرداری تهران است.
او در اســفند سال  ۱۳۸۹از این

سمت کناره گیری کرد و دلیل آن
را «عدم همکاری دولت در توسعه
مترو» اعالم کرد.
شهردار تهران برای دوره چهار ساله
توسط شورای شهر تهران انتخاب

»Â•¤H

Adult Education
Evening Classes

می شــود .به تازگی احمد مسجد
جامعی ،از اصــاح طلبان نزدیک
به محمد خاتمی ،به عنوان رئیس
شورای شهر تهران انتخاب شد.

Lester B. Pearson School Board
PACC Adult Education Centre
8310 George, LaSalle

www.festivalarabe.com

Available classes

Basic English: Beginner,
Intermediate and Advanced levels.
Math and Physical Science
(Individualized).
Secondary IV and V French as
a Second Language.
Classes start on September 17, 2013.
$60.00 Registration fee ONLY.
!Spaces are still available
Please call:

(514) 798-5588

for more information

visit our website at

www.pearsonskills.com
http://paccadult.lbpsb.qc.ca/
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کانادا...
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www.skylawn.net

سانسوردختریکههمنام
"آیتاهللخمینی"نیست

----------عکــس :دکتر رضا مریــدی ،وزیر
نوآوری اونتاریو
(MPP of Richmond Hill
& Ontario Minister of Re)search and Innovation.

جایزه نعیمه را به او می دهد.
----------وقتی نعیمه اشــراقی ،نوه آیتالله
خمینی ،میزان حجاب عکس دختر
خود ،نعیمــا طاهری ،را که صاحب
جایزهای علمیدر اونتاریو شده است

رودست خوردیم!

Naeima Taheri
)(McMaster University
Student Video Com petition (First Place)Playdeal

یک وبالگنویس در وبالگ
خود نوشت:
ا
ی
ر
ا
ن
:
«مــا ایرانیها کــه قبل از
سال  ۵۷فرشته و معصوم
س
ا
نسور
کــه نبودهایم .مگر
پدران و
و پدربزرگهــای خیلی
دروغ اینکه حتی در متون صریح
از ما ،بامــداد  ۲۸مرداد نهادینه! اسالمی نیز ،زن جزو مایملک
مرگ بر شــاه نگفتند
خانوادگی نیست و بر بسیاری
و بعــد از ظهرش جاوید شــاه
از مســائل مربوط به خود حق
گویان به مصدقیها حمله نکردند؟ مطلق دارد ،اما گویا گوش بسیاری
وقتی خمینی با "اســاماش" آمد ،شــنوایی الزم را ندارد و متاسفانه
خیلیها که خیال میکردند او نماد در این جامعه این ناشــنوایانند که
صداقت اســت ،امید داشــتند که حکم میرانند ،نعمیا نیز امروز یکی
ریشــه دروغگویی را قطع کند… از قربانیان این ماجراست ،از چپ و
اما چنین نشد… وی ،اجبار دینی راســت ،مادر و سایر فامیل همگی
را بــر مردمان ما تحمیل کرد .بر خــود را دارای حق و مالک بر نام و
مردمان سادهدلی که ندانستند به موفقیتهــای او میدانند تا به نام
چه رای دادهاند.
خود ،خانواده یا مرام سیاسی خود
بســیاری از امیــدواران بــه از آن استفاده کنند و متاسفانه نعیما
«دروغزدایی» از سوی خمینی ،نه اولین نفر و نه آخرین نفر در این
نخســتین دروغ را به خودشان لیست خواهد بود».
گفتند و امیدوار ماندند .امیدوار
به چه؟ به کســی که در پاریس مگر دیگران خواسته بودند؟
یک جور حرف زده بود و در قم جور اگرچه در چند ســال اخیر چندین
دیگری سخن راند».
بــار فضای اینترنت فارســیزبانان

این وبالگنویس می
نویسد« :سال با مســایلی مرتبط به آزادی تن و
 ،۶۰کودکان بسیاری ،دروغ گفتن پوشــش زن دچار شــوک شده و
را برای حفظ جــان پدران ،مادران بحث درگرفته اســت ،امــا این بار
و برادران و خواهرانشان آموختند .بحث به وبســایت "الف" ،یکی از
اینکه نگویند توی خانه چه کســی وبســایتهای اصولگرایان ،نیز
"سیاسی" است ،نگویند چه کسی کشیده شــد ،نه برای رد بحث به
"عرق" میخورد ،چه کسی "ویدئو" طور کلی که به منظور انتشار نظری
دارد .چه کسی "ورق" دارد».
منطقی در باب موضوع.
او در ادامه دیگر دالیلی که در گذر نویســنده وب ســایت "الف" در
ســالهای اخیر ایرانیان را مجبور مطلبی با عنوان "شاید نعیما نخواهد
به دروغگویی کرده برمیشــمارد خمینی باشد" نوشت:
اسم خمینی ندارد ،شاید هم
و در نهایت مینویســد که "نتیجه «نعیما ِ
اخالقی" برای بسیاری این بود که به نخواهد داشته باشد .شاید نخواهد
خودشان دروغ بگویند و بسیاری از انقالبی باشد و شاید نخواهد حتی
چیزها را به امید فردایی بهتر نادیده مذهبی باشد .نخواهد حجابداشته
بگیرنــد" ،نادیده گرفتن واقعیتها باشد و نخواهد در ایران زندگی کند.
ارزش شد".
همچنان کــه اآلن در کانادا درس
میخواند  -خوب همدرس میخواند
و جایزه میگیرد  -و همچنان که با
آزادی زن نباید قربانی شود
اما برخی دیگر کاربران اینترنت نیز حجاب نصفه نیمه در مراسم حاضر
با لحنهای مختلف درباره آزادی زن میشود».
و اختیار او بر بدن خود نوشتند .یک این نویسنده ســپس نوک پیکان
کاربر فارسیزبان توئیتر در اینباره انتقــاد را به ســمت مــادر نعیما
برمیگرداند:
نوشت:
«مقصر مادرش "نعیمه" است که
«یه روز گفتند ارمیا روسری سرشه پس
عوضیه! یه روز گفتند گلشیفته خلت شده این بــار را روی دوش او میگذارد،
بیآنکــه خود او بخواهــد .مادرش
پس عوضیه! امروز میگن نعیما چرا
نعیمه که خود دچار تناقض است؛
روسری سرشه و موهاش معلومه پس
هم میخواهــد به دخترش افتخار
عوضیه!»
یک وبالگنویس نیز با گذاشــتن کند (همان گونه که هست) و هم
عکس سانسور نشده نعیما طاهری میخواهد چیزی باشد که نیست.
نوشت« :مادری دخترش را سانسور این اســت که عکس دخترش را با
میکند و پــس از ایجــاد هیاهو ،فتوشاپ ناشیانهای اصالح و محجبه
ســایرین را متهم میکند که دل میکنــد و بعد که که عکس اصلی
دختــرش را شکســتهاند ،گروهی منتشر میشود ،پست خود را حذف
موفقیت تیم علمی دختر را نادیده میکند .تناقض از مادر نعیماست،
گرفته و به رانتی که به واســطه آن نه خود او .بیچاره نعیما که به خاطر
دختر در خارج از کشور مشغول به مادرش ،حریم خصوصیاش نقض
تحصیل است میپردازند ،گروهی میشــود و باید جوابگوی کسانی
دیگر به بهانه خوشپوشی دختر به باشــد که با آنها کاری نداشته و
جد او میتازند ،مادر مجدد به صحنه ندارد .حرص مادر نعیما بر انتساب
میآید و باز واقعیت دختر را نادیده خود به امام ،حق زندگی آزادانه را از
میگیرد و با انتشار عکسی محجبه نعیمامیگیرد».
مربوط به ســالها پیش ،نوشتهای اگرچه نویسنده این مطلب تالش
مینویســد تا دختر را به شعارهای میکند در پوشــش دفــاع از حق
نعیما بــرای "خود بودن" به نعیمه
حاکمیتیمنگنهکند».
اشراقی که نزدیک به اصالحطلبان
این وبالگنویس سپس میافزاید:
«سالهاست که بسیاری نوشتهاند محسوب میشــود بتازد اما برخی
و گفتهانــد و اعتــراض کردهاند به کاربران نیز تناقضیدر جریان فکری

با فتوشــاپ دستکاری و سعی
کرد بــر آن بیافزاید از چشــم
کاربران دور نماند.
او که تالش کــرده بود موهای
دخترش را که روســری به سر
دارد با فتوشاپ بیشتر بپوشاند
و بر تن دخترش که با بلوز و شلوار
تنگ است ،مانتو بپوشاند این اقدام
آنچنان مورد نقد و در مواردی حتی
در معرض "توهین" قرار گرفت که
مجبور به حذف نوشــته از صفحه
فیسبوکاش شد.
اگرچــه بخشــی از کاربــران وب
فارسی با زیر ســوال بردن حجاب
آزادانــهی این دختر که گروهی آن
را شیکپوشــی خواندهاند ،تالش
داشتند محدودیتهای ایجاد شده
بــرای زنان و جوانان در ســالهای
حاکمیــت جمهوری اســامی را
یادآوری کنند ،بخشــی از کاربران
اقدام مادر او را سانســور خواندند و
نقد اصلی را متوجه او دانستند.
نظــرات کاربران صرفا به مســاله
آزادی حجــاب و سانســور نعیما
محدود نماند و بخشی نیز نسبت به
اینکه فرزندان سران نظام مشغول
تحصیلدر کشورهای غربی هستند
حساسیت نشان دادند .یک کاربر در
گوگل پالس نوشت:
«رودست خوردیم! وقتی ما داشتیم
راهپیمایــی میکردیــم و مرگ بر
آمریکا و مرگ بر انگلیس میگفتیم
ظاهــراً خیلی از آقاهــا و آقازادهها
داشتنددر آمریکا و انگلیس تحصیل
میکردند!»
وقتی یاد میگیری که دروغ بگویی

نعیمه اشراقی ،نوه آیتالله خمینی،
اگرچه با اعتــراض عمومی عکس
فتوشاپ شده دختر خود را برداشت
اما در پستی در فیسبوک عکسی
با حجاب بیشتر از دخترش منتشر
کرد و با تبریک موفقیت وی از این
موضوع یاد کرد که هیچ وقت کالس
قرآن دخترش ترک نشده است.
اگرچه این بار هیچ معیار سنجشی
بــرای صحــت گفتههــای نعیمه
اشــراقی نبود و شاید کسی هم در
پی راستیآزمایی کالس قرآنرفتن
یک دختر جوان نبود اما همچنان
کاربران او را به علت سانسور و تالش
برای تحمیل عقیدهاش مورد انتقاد
قرار دادند.
آنچه از ســوی کاربران سانســور
و تقلب در واقعیت خوانده شــد از
ســوی برخی نیز به زبانی سادهتر
"دروغگویی" نام گرفت.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

درکدامکشوردنیاشــــادترخواهیمبود؟
فهرست شــادترین
کشورهای دنیا اخیرا
توسط سازمان ملل متحد
منتشر شده و کانادا هم جزء
شاگرد اولهاست.
به گزارش  CBCسیبیسی،
کانادا در این فهرست در مقام
ششم قرار گرفته است .اما کانادا
تنها کشور شمالیدر میان شاگرد
اولهای این فهرست نیست.
اصوال همیشه شنیدهایم که
میگویند کشــورهایی با
هوای سرد و زمستانهای
طوالنی مردم افسردهای دارند .اما
خبدر فهرست کشورهای شاددنیا
در ردههای اول تا هفتم میتوان نام
کشورهای شمالی و سرد را مشاهده
کرد :دانمارک ،نروژ ،سویس ،هلند،
سوئد ،کانادا و فنالند.
همچنین در میان ده کشــور اول
این فهرست ،نام اتریش ،ایسلند و
استرالیا در ردههای هشتم تا دهم
دیده میشود.
در ایــن میــان ،خیلیهــا تصور
میکنند که آمریکا شادترین مردم
را دارد .اما این طور نیست و آمریکا
در رتبه هفدهم این فهرست قرار
دارد.
یک نتیجــه کلی گــزارش اخیر
ســازمان ملل متحد این بوده که
دنیا دارد شادتر و شادتر میشود .اما
خب این مساله به شدت به منطقه
محل زندگی شما بستگیدارد.

مثال در آمریــکای التین و حوزه
کارائیب شــاهد افزایش شادی و
رضایت مردم از زندگی هستیم و
این میزان از سال  ۲۰۰۷میالدی
تاکنون هفت درصد افزایش داشته
است.
در مقابــل ،در منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا کاهش  ۱۱.۷درصدی
از شــادی و رضایت مــردم دیده
گ و مناقشات
میشــود .بروز جن 
مختلف در این مناطق طبعا روی
شادی مردم تاثیر بدی گذاشتهاند.
اما بیشترین سقوط میزان رضایت
و شــادی مــردم را میتــوان در
کشــورهایی مشــاهده کرد که با
بحران اقتصادی اروپا دست و پنجه
نــرم میکنند.؛کشــورهایی مثل

که "سایت الف" نیز به آن تعلق دارد
یافته و به آن انتقاد کردند .یک کاربر
توئیتر درباره گزارش ســایت الف
یادآوری کرد« :شاید ملت سی سال
میخواســتن به زور اسم این و اون

هویت و زندگیشون مخدوش بشه.
حاال این دختر شاید این را نخواد».
در روزهای اخیر و با هرچه بیشتر
پیوســتن چهرههای سیاسی ایران
بــه فیسبوک و دیگر شــبکههای

یونان ،ایتالیا ،اسپانیا و پرتغال.
شــاید خیلیها بپرسند که
این گزارشدرباره شادترین
کشــورهای دنیا اصال چه
طور تهیه شده.
معمــوال بــه نتیجــه
نظرســنجیهای گالوپ در ۱۵۰
کشــور دنیا توجه میشود (از
ســال  ۲۰۰۵تا حاال) .در این
نظرســنجی از مردم خواســته
میشــود میزان شــادی
زندگیشان را در محوری
بین صفر تــا ده ،تعیین
کنند .متوســط شادی
مردم دنیا در سال ۲۰۱۳
میالدی  ۵.۱بوده است.
متوسط شادی کاناداییها هم ۷.۴۸
بوده .بیشــترین میزان شــادی را
دانمارک با  ۷.۶۹و کمترین میزان
را هم کشور آفریقایی توگو با ۲.۹۴
داشتهاند.
نویسندگان این گزارش گفتهاند که
شش عامل مهم در میزان شادی
و رضایت مردم دنیا از زندگیشان
نقش دارد:
تولیــد ناخالــص داخلی کشــور
( ،)GDPطول عمر ،میزان فســاد
در کشور ،آزادی انتخاب گزینههای
مختلــف در زندگــی ،مهربانی و
سخاوت هموطنان ،و داشتن کسی
که بتوان در شرایط سخت زندگی
به او تکیه کرد.
•

اجتماعی میتوان انتظار داشت که
حضور آنها در حوزههایی خبرساز
شود که پیش از این پیشبینیپذیر
نبوده است.

•
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کبک و کانادا...
______
علی اشرف
شــادپور

Maria
Cottone

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

_______

معلوم شد دولت وی را به یک پست
مادام العمر خدمات عمومی با حقوق
و مزایا لغزانده است.
انتصابــات قبلــی وزرای  PQبــه
کمیسیون های ناظر بر تجدید نظر
در بیمه های اســتخدامی فدرال و
همچنین اعتصابات ســال گذشته
دانشجویان نیز سواالت بی غرضانه
دیگری را برانگیخته است.
به رغم نتایج سرشــماری و به رغم
نتایــج مطالعــات اداره حافظ زبان
فرانسوی کبک( ،که می گوید :زبان
فرانسوی را هیچگونه خطری تهدید
نمی کند) دولت این بار قانون  14را
پیش کشیده است.
ایــن قانــون مقــررات آزاردهندۀ
فرانسوی کردن را به مشاغل و حرفه
های کوچک تحمیل کرده و تبعیض
های بیشتری را علیه زبان انگلیسی
اعمال می کند.
تنها انگلیسی زبانان نیستند که علیه
این قانونند ،بلکه فرانسوی زبانان هم
با آن مخالفند.
از آن گذشــته ،احزاب اوپوزیسیون
هم تمایلی به تصویب آن ندارند.
دولت اولین الیحــه بودجه خود را
تقدیم کرده است که گویا قرار است
برمبنای آن کســری بودجه تا بهار
آینده حذف شود.
اما در همین طرح ،به گونه جنجال
برانگیزی ،بودجه دانشگاه ها کاهش
پیدا کرده ،و این در حالی است که
هم اکنون هم دانشــگاه ها از کسر
بودجه رنج می برند.
الیحه قانونی ضد فساد ،که تمامی
برنامه قوه مقننه در پاییز گذشــته
را اشغال کرد ،با نیت خوبی تنظیم
شده است .اما مقتضیات دست و پا
گیر آن و گستردگی دامنه بازرسی
ها و همچنین محروم کردن شرکت
هائــی که پرونده حســاب و کتاب
مرتبی ندارنــد از «کنترات» های
عمومی ،همگی مشکل ساز هستند.
زیرا در اینصورت پیدا کردن شرکت
هائی که هم بتوانند کارهای سخت را
قبول کنند و هم از این قبیل مقررات
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مهاجرت با برنامه فدرال ،استانی و کبک شامل:
کفالت همسر و والدین ،سرمایه گذاری ،تخصصی،
تجربه کانادائی و کبک.
همچنینمشاورهحضوری،تنظیمدعوتنامه،
تمدید کارت اقامت ،تقاضای تابعیت

بعد از یکسال دست آورد
اصلی PQناهماهنگی
وتفرقهاست

سرمقاله گازت 4 ،سپتامبر 2013
اگر رفتــار دولت فعلی حزب کبکوا
را ،در هفته اولین ســالگرد انتخاب
شــدنش ،غیرعادی و بــرای آینده
غیرقابل پیش بینی به نامیم ،سخنی
به گزاف نگفته ایم.
در یک ســال نخست حکومت این
حزب ،مواجه هستیم با نقض وعده
های انتخاباتی ،سیاســت های فی
البداهه نامطمئن و سطح نارضایتی
عمومی که حزب لیبرال بعد از سال
ها حکومت به آن دست یافت.
زمان زیادی نگذشت که دولت تازه
انتخاب شده از وعده انتخاباتی خود،
مبنی بر حذف  200دالر حق بیمه
بهداشت ساالنه ،عدول کند؛
همچنین اســت بــه دور انداختن
تعهــد  PQبرای تعمیم قانون 101
در مورد محدودیت های دسترسی
به آموزش زبان انگلیسی در مقطع
 CEGEPها.
البته این یکی باعث خوشحالی است.
از ســوی دیگر ،شــاهد اندیشه ها
نه ســنجیده ای هستیم همچون
انتصــاب اخیر وزیران ،که شــامل
پیشــنهادات مربوط به گذشته در
مورد تحمیل مالیات بر کسانی که
بیش از  130000دالر درآمد دارند،
یا گســترش قانــون  101به مهد
کودک ها؛ همچنین کاهش آموزش
زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در
موسسات و مدارس فرانسوی زبان به
نفع برنامه های استقالل طلبی.
انتصاب دانیل برتون ،فعال ســابق
محیط زیست ،به سمت زیر همین
وزارتخانــه در ابتدا طبیعی به نظر
می آمد ،تا اینکه معلوم شد قبل از
انتخاب شدنش او در سازمان بیمه
اســتخدامی مرتکب تقلب شــده،
همچنین راننده بی پروائی است که
تمایلی به پرداخت برگ های جریمه
خود ندارد.
تاکنون با تعیین آندره بواکلر ،رهبر
سابق حزب کبکوا ،به سمت نماینده
تــام االختیار کبــک در نیویورک
مســئله ای وجود نداشت؛ تا اینکه
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پیروی کنند کار آسانی نیست.
حزب کبکوا ،که در پائیز گذشــته
به پیروزی رسید ،هم اکنون با 32
درصد حمایت کامال پشــت ســر
حزب لیبرال قرار گرفته است که با
رهبری جدید فیلیپ کوئیار دوباره
سربرآورده است.
انفجار وحشــتناک ترن در LAC-
 MEGANTICدر تابستان ممکن
اســت برای جامعه یک فاجعه به
حساب آید؛ ولی برای نخست وزیر
پولین ماروا همانند یک موهبت بود
که توانست با ابراز احساسات عاطفی
و کارآمدی خود آن را مدیریت کند
و سزاوار تشویق باشد.
رویای دیگــری که دولت در انتظار
آنست «منشور ارزش های کبک»
است که بعضی جزئیات آن در ماه
گذشته به بیرون درز کرد.
در این منشور محدودیت هائی برای
کســانی اعمال می شود که هم در
لیســت پرداخت های دولتی قرار
دارند و هم نمادهای مذهبی خود را
در معرض دید عموم قرار می دهند.
این محدودیت ها از سوئی جامعه را
بدجوری دچار تفرقه می کند ،ولی
از سوی دیگر موجب خوشحالی آن
دسته از فرانسوی زبان است که به
کثرت مهاجریندر کبک حساسیت
دارند .مهمتر اینکه ،این گونه بحث
ها توجه را از اقتصاد لرزان اســتان،
که هم اکنون  300000شــغل را
از دســت داده ،منحرف می کنند.
گفتنی اســت که از بین رفتن این
همه شغل برای جمع آوری مالیات
هم مضر است و مانع توازن بودجه
هم می شود.
بعد از مدت یکسال ،به نظر می رسد
دولت نســبت به قبل با اطمینان
بیشتری قدم برمی دارد .اما با برنامه
های تفرقه برانگیز خود ،اگر هم به
منافع انتخاباتی خود کمک برساند،
به منافع عمومی کبک صدمه می
زند.
•

چهارســال قبل به بیماری سرطان مبتال شدم که
بعد از عمل جراحــی و دوره نقاهت برای من وقت
شیمی درمانی تعیین نمودند یا اینکه بیشتر از چند
ماه زنده نخواهم ماند ،ولی من این روش را نپذیرفتم
و با مطالعه و تحقیق ،دریافتم که در طبیعت جهت
تامین سالمتی ،همه گونه مواد مفید و الزم موجود
میباشــد که با پیگیری و عمل آن و با تغییر نحوه
تغذیه روزانه ام ،سالمتیم را باز یافتم و از همان زمان
شوق عجیبی در من بیدار گشت و من را به دانشگاه
کشاند تا علم ایردولوژی و نچروپد را بیاموزم و مدرک
آن را دریافت نمایم تا قادر باشم که به دیگر درمندان
نیز کمک نمایم.
ایردولوژی :چشم انسان دریچه ای است به درون
بدن ،که با این تکنیک و بادوربین مخصوص عکاسی
از چشم عکس گرفته میشود و میتوان با این علم و
با تجزیه و تحلیل چشم به درون بدن وارد شده و از
سالمتی بدن آگاهی یافت.
H3C 1A8

نچروپد :دانشــی که اجداد ما قبل از مدرن شدن
اســتفاده مینمودند و به قولی دیگر طب سنتی را با
مطالعات بیشــتر به روز کرده اند که بعد از تجزیه و
تحلیل چشــم و آگاهی از درون بدن ،میتوان جهت
پیشــگری یا بهبود بدن با تغییر تغذیه روزمره و به
کمک مواد و ویتامین های طبیعی ســامتی خود
راکامل نمود.
بعــد از بهبودم و به شــکرانه آن و چون خودم درد
فراوانی کشــیدم و تا پای مرگ پیش رفتم ،در حال
حاضر بیشترین ســعادت و لذت برای من کمک به
سالمتیدیگران میباشد.
در ضمــن فعالیت ما در امــور مهاجرتی نیز
کماکان ادامه خواهد داشت و همچنین در کنار
شما خواهیم بود و خوشحالم که در دو جبهه
مختلف فعالیت داشته باشم و در خدمت شما
باشم ،با افتخاراز اینکه به زبان شیرین فارسی
نیزصحبتمیکنم.

___________________________
980 St-Antoine W. Suite 308 Montreal, Quebec
Tel.: 514-656-8178
www.mariacottone.com

facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone
خط مستقیم و رایگان از ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا  ۲۴به وقت ایران
 )۰۲۱( ۹۷۱ ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. H2A 1E7
Tel.: (514) 374-2888
www.jfkbc.ca
!(**We are back at our original location
)Come visit our new and improved facilities

کالس های رایگان

هتل داری ،فروشندگی حرفه ای ،امور مسافرتی ،حسابداری
>> همچنین راه اندازی بیزنس و منشی گری حقوقی
(در چند قدمی مترو  >> St. Michelاتوبان  40خروجی سن میشل)

-----------------!It’s not too late to register for the following programs
(Spaces are limited).
) Hotel Reception: Classes begin September 9, 2013 (Day time
) Professional Sales: Classes begin September 9, 2013 (Day time
 Travel Sales:
)Classes begin September 9, 2013 (Day time
 Accounting:
)Classes begin September 23, 2013 (Evening
Act quickly and register for one of our October programs.
) Starting A Business: Classes begin October 15, 2013 (Evening
 Legal Secretarial:
)Classes begin October 21, 2013 (Evening
We offer:
 Day and evening classes,
 Loans and Bursaries,
 Ministry of Education Diploma/Attestation,
 and FREE TUITION.
****Visit our website for Admission Requirements.
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Charte des valeurs québécoises

کبکدرچندقدمی
ممنوعیتحجاببرای
کارکناندولت
استان کبک در تالش است استفاده
از کلیه نمادهــای مذهبی را برای
کارمندان بخش خدمات عمومی این
استان ممنوع کند.
منشــوری برای ایجاد یک جامعه
سکوالر در این استان مهاجرتخیز
کانــادا تدویــن شــده اســت.
تدوینکنندگان «منشور ارزشها»
میگویند در صورت اجراییشــدن
آن ،هویت مشــخصی برای هشت
میلیون ســاکن این اســتان کانادا
تعریف خواهد شد.
این منشور شامل ممنوعیت استفاده
از صلیــب ،حجاب ،نقــاب ،برقع،
دستار و کاله کوچک یهودیان برای
کارکنان بخــش خدمات عمومی-
از جمله معلمان ،افســران پلیس،
کارمندان ،پرســنل بیمارســتانی،
قضات و کارکنان زندان -میشود.
منشور ارزشها البته مخالفان زیادی
دارد .آنها میگوینــد اصرار بر عدم
وجود نمادهــای مذهبی به معنای
نقض حقوق مدنی شهروندان و به
خصوص اقلیتهاست و ممکن است
به تنشهایی بین مهاجران و دولت
بیانجامد .گروههای مذهبی و برخی
رهبران سیاســی نیز با این منشور

مخالفاند.
منشــور ارزشها
ابتدا در سطح قانونگذاران استانی و
ســپس در دادگاه عالی کانادا مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .پ
حزب حاکم  Parti Quebecoisکه
در حال حاضردر نظرسنجیها وضع
خوبــی نــدارد و در پارلمان نیز در
اقلیت است ،برای تصویب ممنوعیت
نمادهای مذهبی کار دشواری را در
پیش دارد.
منشوری که حزب حاکم کبک برای
ممنوعیت نمادهای مذهبی در نظر
دارد ،بسیار گستردهتر از قانونی است
که برای ممنوعیت نمادهای مذهبی
در مدارس فرانســه تصویب شد و
اعتراضات زیــادی را نیز به همراه
آورد.
در این میــان ،مخالفان منشــور
ارزشهــای کبــک میگویند این
رویکــرد ،کامال مخالف سیاســت
چندفرهنگی است که در این استان
با مهاجرانی از نقاط مختلف دنیا در
پیش گرفته شــده بود .آمار نشان
میدهد کــه ده درصد از جمعیت
فعلی کبک در خارج از کانادا متولد
شدهاند.

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
نکتــه دیگــری کــه برخــی از
سیاستمداران کانادایی را به مخالفت
با منشور ارزشهای کبک واداشته،
هراس آنهــا از قدرتگرفتن Parti
 Quebecoisاست.
این حزب تمایــات جداییطلبانه
شــدیدی دارد و این در حالی است
که همهپرســیهایی (رفراندوم) در
سالهای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۵میالدی
برای جدایی کبــک از کانادا برگزار
شد و هیچکدام هم به نتیجه مطلوب
جداییطلباننرسید.
حاال و با داغشــدن بحث در مورد
منشور ارزشها ،دولت فدرال کانادا
اعالم کرده که وزارت دادگســتری
برای بررسی این منشور وارد عمل
خواهد شــد و با هــر تغییری که
مخالف قانون اساســی باشد مقابله
خواهد کرد.
جیسن کنی وزیر امور چندفرهنگی
کانادا که تا همین چند ماه پیش وزیر
مهاجرت کانادا بود ،در این خصوص
گفته که «دولت جداییطلب کبک
آشــکارا میخواهد در هر موردی با
دولت فدرال وارد جنگ شود».

AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca
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کانادا...

ماجرای خروج
سری دیپلمات های
کانادا از ایران
پس از گذشت یک سال از تعطیلی غیرمنتظره سفارت کانادا
در ایران و قطع کلیه مناســبات دیپلماتیک بین دو کشور،
اخباری در مورد عملیات ســری تعطیلی سفارت در تهران و
خروج معدود دیپلمات کانادایی از کشور منتشر شده اند.
« CBCسی بی سی» ،تلویزیون دولتی کانادا به نقل از منابع
اطالعاتی و امنیتی گزارش می دهد که دیپلمات های کانادا
در طی یک عملیات بسیار بی سر و صدا و مخفی کلیه مدارک
موجود در سفارت را نابود کردند و پیش از اعالم رسمی خبر
از سوی مقامات وزارت امور خارجه دولت فدرال ایران را ترک
کردند.
چارلز کورت ،آخرین کاردار ســفارت اتاوا در تهران و در واقع
بلندپایه ترین دیپلمات کانادا در ایران بود که به ناچار عملیات
خروج مخفیانه و نابود کردن کلیه شــواهد و اسناد و مدارک
موجود در سفارت را به عهده داشت.
براســاس این گزارش ،کاردار پیشــین کانادا پرچم سفارت
کشــورش در ایران را با احتیاط و مخفی کاری بسیار پایین
کشیده و از کشور خارج شده است.
پس از خروج آخرین دیپلمات کانادا از ایران ،دولتمردان اتاوا با
اعالم خبر رسمی تعطیلی سفارتدر تهران جهان را با شگفتی
روبرو کردند.
کانادا اعالم کرد مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را به طور
کامل قطع می کند و همه دیپلمات های جمهوری اسالمی
را از کشور اخراج کرد و  ۵روز به آنها مهلت داد تا خاک کانادا
را ترک کنند.
منابع رســمی به خبرنگار تلویزیون دولتــی کانادا گفته اند
دیپلمات ها برای نابود کردن همه اســناد و مدارک موجود
در سفارت تالش بسیاری به کار بردند و ناچار شدند تا همه
شواهد را در خفای کامل نابود کنند.
بنا به گفته این منابع مطلع ،پاک کردن اسناد و یادداشت ها
از حافظه کامپیوترهای سفارت کارساز نبودند و دیپلمات ها
حتی سخت افزارها و دیسک های فشرده اطالعات موجود در
سفارت و افراد ایرانی مرتبط با دیپلمات ها را به دست خود و با
چکش و مته و ابزار دیگر نابود کردند .دیپلمات ها ناچار بودند
تا همه این کارها را در تعطیالت آخر هفته انجام دهند تا شک
و گمان کارمندان محلی را جلب نکنند.
 ۸دیپلمات کانادایی همچنین برای عدم جلب توجه مقامات
ایرانی و رد گم کردن پروازهای جداگانه ای رزرو و هر یک به
مقاصد متفاوتی پرواز کردند.
در کانادا نیز استفان ریگبی ،مشاور امنیت ملی دولت فدرال
و مارک بیلی ،یک مقام وزارت امور خارجه طرح سری خروج
دیپلمات ها را مشتاقانه از دور دنبال می کردند و چشم انتظار
دریافت اخباری در مــورد خروج امن و پرواز دیپلمات ها به
کشــور بودند .زمانی که خبر خروج امن دیپلمات ها از ایران
به گوش استیون هارپر ،نخست وزیر کانادا رسید ،این خبر به
طور رسمی اعالم شد.
نخست وزیر کانادا زمانی که عازم اجالس «»APECدر روسیه
بود ،این خبر را دریافت کرد و جان بِرد ،وزیر امور خارجه این
خبر را زمانی به جهان اعالم کرد که سفارت کانادا در تهران
تعطیل شده بود و اتاوا مناسبات خود را به طور رسمی با تهران
قطع کرده بود.
اخراجدیپلمات های جمهوری اسالمی ایران از کانادا با شگفتی
و تعجب بسیار رسانه ها ،تحلیلگران و ناظران سیاسی و بیشتر
از همه با شوک خود مقامات ایرانی مقیم اتاوا همراه بود.
کامبیز شیخ حسنی ،کاردار ایران در اتاوا اقدام میزبان های
خود را «غیر متمدنانه» خواندو ناظران سیاسی و رسانه ها آن
را اقدامی غیردیپلماتیک و بسیار بی سابقه نامیدند.
پس از گذشــت یک ســال از خروج مخفیانه دیپلمات های
کانادا از ایران ،وزیر امور خارجه کانادا در اجالس گروه  ۲۰در
روسیه در مورد علت مخفی کاری و اجرای یک عملیات سری
برای تعطیلی سفارت به خبرنگار تلویزیون دولتی کشورش
گفته اســت مــا نگران
{>> ادامه در صفحه}14 :
حفظ امنیت و سالمت
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گزارشداراییهایایراندرکانادا
دارایی های دولــت ایران در
کانادا گسترده است ،و از جمله
شامل بیش ازدو و نیم میلیون
دالر مــی شــود کــه در ١٣
حساب بانکی متفاوت سپرده
شده اند.
روزنامه نشنال پست در مقاله
نهم سپتامبر خود با اشاره به
اسناد دولت فدرال کانادا نوشته
است دارایی های دولت ایران
در کانادا به میلیون ها دالر بالغ
می شــود که در حساب های
بانکــی مختلف و یا به صورت
پارکینگ های عمومی در این
کشور وجود دارند.
اســتوارت بل ،نویسنده مقاله
نشنال پست ادعا کرده است
قربانیان گروه های تروریستی
تحــت حمایــت جمهوری
اسالمی حاال می توانند با وجود
این مبالغ ادعای غرامت کنند.
در این مقاله آمده است وزارت
امور خارجه کانادا قرار اســت
فهرســتی شــامل  ٢٢مورد
دارایــی های ایــران در کانادا
را منتشــر کند تا به قربانیان

گروه های تروریستی همچون
حمــاس و حزب اللــه که با
حمایت جمهوری اســامی
فعالیت کــرده اند کمک کند
بتوانند ادعــای غرامت مالی
کنند.
نشنال پســت پیش از انتشار
رسمی این فهرست به نسخه
ای از این دارایی ها دسترسی
پیدا کرده و می نویسد «مرکز
فرهنگی ایــران» در اتاوا ،یک
پارکینگ عمومــی در اتاوا و
 ١٣حساب بانکی که مبالغی
با موجودی بیــش از  ٢و نیم
میلیون دالر جزء دارایی های
دولتمردان ایرانی است که در
کانادا موجود است.
براســاس گزارش این روزنامه
کانادایی ،یک حســاب ویزا و
یک حساب  ٣٢٥هزار دالری
نیز براســاس تحریــم های
سازمان ملل متحد علیه ایران
در کانادا مسدود شده اند.
در ادامه مقاله نشــنال پست
آمده اســت عالوه بــر دارایی
های «غیردیپلماتیک» اریران،

پنج ملک دیپلماتیک
در ایــن فهرســت
موجود است که شامل
ساختمان سفارت ایران
(در اتاوا) ،محل سکونت
رسمی سفیر (ایران) ،و
محل فعالیت کارمندان
ســفارت و دو حساب
بانکی متعلق به سفارت
هستند.
دولت فــدرال کانــادا اعالم
کــرده اســت دارایــی های
غیردیپلماتیک ایــران را می
توان بــه عنــوان غرامت به
قربانیان تروریســم اختصاص
داد ،اما دارایی های دیپلماتیک
ایران براســاس «کنوانسیون
مناســبات دیپلماتیک وین»
تحت محافظت قرار خواهند
داشت و آن ها را نمی توان به
قربانیان تروریسم بخشید .اما
حتی این مسئله نیز در دادگاه
های اســتان انتاریو در دست
بررسی است.
مقامات دولــت محافظه کار
کانــادا انتشــار بی ســابقه و

غیرمعمول و علنی فهرســت
دارایی هــای دولت جمهوری
اسالمی ایران را به هدف کمک
به قربانیان تروریســم مطرح
کرده اند ،قربانیانی که به دلیل
کمک های تسلیحاتی و مالی
دولتمــردان تهــران متحمل
خسارات سنگینی شده اند.
پارلمان کانادا بیش از یک سال
پیش قانون اجرای عدالت برای
قربانیان تروریســم را تصویب
کــرد تــا راه را بــرای ادعای
خســارت و دریافــت غرامت
قربانیان تروریســم در دادگاه
های کانادا هموار کند.
این قانون مشمول افرادی می
شــود که قربانی حمله هایی
هستند که از اول ژانویه سال

 ١٩٨٥تاکنون در سراسر دنیا
به وقوع پیوسته اند.
براســاس این الیحه قانونی،
کشورهایی که کانادا آن ها را
در فهرست حامیان تروریسم
قرارداده است ،مصونیتدولتی
خود را در کانادا از دســت می
دهند.
دولت کانادا ایران و سوریه را در
 ٧سپتامبر سال  ٢٠١٢در این
فهرست قرارداد بنابراین هردو
کشور مصونیت دولتی خود را
از دست دادند و اتباع کانادایی
که قربانی تروریسم هستند هم
اکنون پرونده های شــکایات
خود علیه دولتمردان تهران را
آماده کرده اند.

LOOKING FOR A
NEW CAREER IN
? THE BUSINESS INDUSTRY
REGISTER FOR OUR ACCOUNTING PROGRAM
and in one year obtain a

! DIPLOMA IN ACCOUNTING STUDIES
CLASSES START
SEPTEMBER 23rd, 2013
To learn more about our program and/or
register please attend our info session.
INFORMATION SESSION:
September, 16th, 2013 at 9:00 AM
LOCATION:
8310 rue George , LaSalle, H8P 1E5
Room # 240
CONTACT :
Marilyn Aon 514 363 6213 ext. 7732
maon@lbpsb.qc.ca

CALL & RESERVE your place as
!space is limited

•
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دکتربهمن فصیح پور

ایـران...

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

سازندهاتوبوسهایاسکانیا،متهمتصادف
مرگبارجادهقم
تعداد کشته شــدگان تصادف دو
اتوبوس مســافربری در جاده قم به
 ۶۳نفر رسید.
 ۱۲نفر از مســافران دو اتوبوس نیز
زخمی شدهاند .پلیس راه عدم رعایت
نکات ایمنی در ساخت اتوبوسهای
اسکانیا را عامل این تصادف دانست.
شامگاهدوشنبه یک اتوبوس اسکانیا
در  ۳۰کیلومتری اتوبان قم  -تهران
با ترکیدن الســتیک از مسیر خود
خارج و پس از ورود به مسیر مقابل
با اتوبوس مسافربریدیگری برخورد
کرد.
سازندگان اسکانیا متهم شدند

در پی این حادثه سرهنگ مهماندار
فرمانده پلیس راه ایران اعالم کرد که
شرکت عقاب سازنده اتوبوسهای
اســکانیا به علت عدم رعایت نکات
ایمنی باید پاســخگوی این حادثه
باشد.
به گزارش ایلنا ،غالمحسین محسنی
اژهای ،دادستان کل ایران در واکنش
به این حادثه گفت که دادگستری
اســتان قم مأمور رسیدگی به این
پرونده شده است.
وی با بیان اینکه قرار اســت بدون
نوبت بــه مقصــران ایــن حادثه
رسیدگی شود ،افزود« :اتوبوسهای
اســکانیا چندین بار دچــار حادثه
مشابه شدهاند».
محسنی اژهای همچنین از وزارت راه

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

و مسئولین مربوطه خواست که برای
جلوگیــری از تکرار چنین حوادثی
اقدامات الزم را انجام دهند.
تلفات جادهها بیش از جنگ ایران
و عراق

مهدی ســنایی ،عضو کمیســیون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
در واکنش به تصادف جاده قم گفته
اســت« :امیدوارم این اتفاق موجب
شود یک بار برای همیشه به شکل
جدی به مســئله تلفــات جادهای
پرداخته شود».
ایــن نماینــده مجلــس افــزوده
است«:آمار نشان می دهد که طی
 ۱۲سال گذشــته نزدیک به ۲۵۰
هزار نفر در حوادث جادهای کشته
شدهاند و این بیش از میزان عزیزانی
اســت کــه در دوره دفاع مقدس و
جنگ تحمیلی از دست دادیم».
ســنایی با بیان اینکه ایران دارای
یکــی از باالترین تلفات جادهای در

خروج سری دیپلمات های کانادا ...

www.iranpink.com
سایت ایران پینک

ایرانپینک نخستین مرکز اطالع رسانی سرطان پستان به زبان
فارسی است .ایرانپینک کار مشترک گروهی از عالقمندان به
کاهش آالم بیماران مبتال به سرطان پستان می باشد.
اگر شما هم مطلبیدارید و عالقه مند به انتشار مطالب تاندر
این فضا هستید ازاین لینک استفاده کنید.

•

گفته اســت «در دورانی که من در
ایران سفیر بودم ،شرایط (امنیتی) به
طور قطع مایه نگرانی من نبود».
او گفته اســت «ما مناسبات بسیار
دشواری با دولت ایران داشتیم ،اما
با وجودی که روابط بد بود و هر روز
بدتر هم می شــد اما بیشتر اوقات
احساس امنیت می کردیم».
جان ماندی در ســال  ٢٠٠٧سفیر
کانــادا در ایران بود و در پی تیرگی
روابط بین تهران و اتاوا به کشورش
بازگشت.
او بــه  CBCتلویزیون دولتی کانادا
گفته است «ما با تعطیلی سفارتدر
ایران همه پل های پشت سر برای
ارتباط با ایــران را خراب کردیم و
ادعا می کنیم که گفتگوی بیشتر با
ایران بی معنی است ،بنابراین باید از
دولتمان بپرسیم اگر برقراری ارتباط
و گفتگو با ایران بی معنی است پس
چطور می خواهیــم بدون مواجهه
واقعی با تهران برای مســئله اتمی
راهکاری بیابد؟»

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
-----------------------

iranleftalliance@gmail.com

مشاور رمسی وام مسکن

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: (514) 606-5626
behrooz@babakhani.ca

شیراز
رستوران

>> ادامه از صفحه13 :

اتباع خارجی و سفارتخانه ها ،چنین
مخفیکاری معقول به نظر می رسد.
این اولین باری نیســت که کانادا با
اقدامات مخفیانه و سری دولتمردان
ایران را غافلگیر می کند.
در دوران گرونگیری دیپلمات های
آمریکایی در سال های اول انقالب
اسالمی در ایران کانادا نقش کلیدی
در همــوار کردن راه بــرای خروج
مخفیانه تعــدادی از دیپلمات های
ایاالت متحده از تهران و رهایی آن
ها ایفا کرد.
با وجــودی که دولتمردان محافظه
کار کانادا نگرانی هــای امنیتی را
عاملی برای تعطیلی سفارت اتاوا در
تهران عنوان کرده اند اما بسیاری از
ناظران و صاحبنظران سیاسی اقدام
دولت آقای هارپر را خراب کردن پل
های پشت ســر و قطع کامل همه
کانال های ارتباطــی با تهران و در
نهایت اقدامی مغایر با استانداردهای
دیپلماتیکخواندند.
جان ماندی ،آخرین ســفیر کانادا
در ایــران در ارتباط با نگرانی های
امنیتــی وزارت امــور خارجه برای
سالمت دیپلمات های مقیم کانادا

صورتی،رنگسرطانپستاناست!

دنیا است ،تصریح کرد« :جا دارد که
پرداختن به این موضوع در دستور
کمیســیون امنیت ملی مجلس و
حتی شورای عالی امنیت ملی نیز
قرار گیرد».
در ایران ســاالنه دهها هزار تن در
حوادث جادهای کشــته و زخمی
میشــوند .پلیــس راه جمهوری
اسالمی ،اورژانس و پزشکی قانونی
بهعنوان سه نهاد مسئول در ارائهی
آمار تلفات جادهای ،ارقام متفاوتی را
ارائه میکنند.
جمعبندی آمار ارائهشــده در ایران
نشــان میدهد که در سال ۱۳۹۱
خورشــیدی بیش از  ۲۰هزار نفر
جان خــود را در تصادفات جادهای
این کشور از دســت دادهاند .شمار
مصدومان و معلــوالن حوادث در
سال پیش از آن نیز در حدود ۳۰۰
هزار نفر اعالم شده است.

بهروز
آقاباباخانی

•

ب کوبیده،
چلوکبا
با گوجه

یا قیمه
رمه سبزی
ق

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

7

.99

(برا ی تیک اوت)

دیپلمات های خود در تهران بودیم
و احتمال داشت نشت این اخبار به
امنیت آن ها لطمه بزند.
آقــای بــرد گفته اســت «ما نمی
خواستیم آن ها تصمیم ما را حدس
بزنند و قبل از این که دیپلمات ها را
از کشور خارج کنیم ودیپلمات های
ایرانــی را از اتاوا اخراج کنیم ،آن ها
مردان ما را از تهران اخراج کنند».
وزیر امور خارجه کانادا در روسیه به
خبرنگاران گفته اســت «ما نگرانی
های عمده و اساسی در مورد امنیت
و سالمت کارمندان خود در سفارت
داشتیم».
اقدام کانادا حتی متحدان این کشور
را متعجــب کرد و گمانه زنی ها در
مورد علت چنین تصمیم شتاب زده
ای تا جایی پیــش رفت که دولت
هارپر ناچار شــد تا به نوعی پررنگ
شــدن احتمال حمله قریب الوقوع
اسرائیل به ایران را رد کند.
یک مقام سازمان اطالعات و امنیت
دولت فــدرال کانادا بــه خبرنگار
تلویزیون دولتی کشور گفته است
با توجه به پیشــینه فعالیت های
کانادا و عملکــرد ایران در ارتباط با
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 5شنبه ها کلم پلو شیرازی موجود می باشد.

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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خدا شما را دوست دارد و می خواـهد هک

شـم
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بوسیله ارتباطروحانیبااوهبسعادتو یان ل ردید...

خدا شما را دوســت دارد و میخواهد

که شما بوسیله ارتباط روحانی با او به
سعادت و نیکبختی نائل گردید.

•

پیمان در عهد عتیق

در سفر پیدایش فصل های  6و  9خدا با
نوح و همه انسان ها عهدی می بندد و وعده
می دهد که دیگر از طریق طوفان دنیا را
نابود نسازد .در سفر پیدایش 15 ،12و 17
خدا با ابراهیم و نســل او یعنی اسحاق و
یعقوب عهدی می بندد و وعده می دهد
که همه مردمدنیا به وسیله او برکت یابند.
سال ها می گذرد و در آن زمانی که بنی
اسرائیل در مصر زیر ظلم بسر می بردند،
«خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود
را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد»
(خروج  .)2:24در نتیجــه خدا از طریق
موســی آنها را نجات می دهد .ولی نقشه
خدا خیلی بیشتر از نجات بنی اسرائیل از
بندگی بود .خدا می خواهد با انســان در
تماس باشــد و برای خود قومی به وجود
آورد .بنابراین خدا می فرماید« :و من شما
را از زیر مشقت های مصریان بیرون خواهم

آورد و شما را از بندگی ایشان رهایی دهم
و شما را نجات دهم و شما را خواهم گرفت
تا برای من قوم شوید و شما را خدا خواهم
بود» (سفر خروج .)6-6:7
پس رابطه خدا با انسان براسا این پیماندر
این زمان توسعه می یابد .به همین دلیل
خدا دستور می دهد که خیمه مخصوصی
که خیمه عبادت باشد ،بسازند تا او بتواند
همچون یک همســایه در میان قوم خود
ساکن شود .در این زمان خدا قوانین خود
را به قوم می دهد تا ایشان بدانند به عنوان
قوم خدا چگونه باید رفتار نمایند.
خدا همچنین مراسم قربانی را برقرار می
سازد تا رابطه میان او و قومش حفظ شود.
در زمان داود خدا عهدی جاودانی با او می
بندد و وعده می دهد که پادشاهی او هرگز
پایان نپذیرد (دوم سموئیل .)7
پس با اینکه مادر عهد عتیق با چند پیمان
مختلف برمی خوریم ،اما می توانیم بگوییم
که همه آنها حول و حوش یک نکته اصلی
می چرخند و آن این وعده خداســت که
فرموده« :من خدای شما خواهم بود و شما
قوم من».
پاســخ بنی اســرائیل به پیمان خدا اما
متاســفانه وقتی ما تاریخ خوم
خدا را مورد بررســی قرار می
دهیم ،فقط با قصور و شکست
مواجه می شویم .قوم اسرائیل
نتوانســتند پیمان خدا را نگه
دارند .اشکال از کار خدا نبود زیرا
او امین بود ،این قوم اسرائیل بود
که عهد را می شکست .در رابطه
با این پیمان قدیمی دو مشکل
وجود داشت:

ش جالل عادل
شی

ک

•

پیمان جدید خدا با انسان

در مقابل این نیازها ،دو وعده از طرف خدا
در عهد عتیق یافت می شود:

•

تکمیل می شود.
بزرگترین تفاوت بین پیمان قدیم و پیمان
جدید این است که پیمان جدید ظاهری
نیست بلکهدرونی است.
پولس در دوم قرنتیان  3می فرماید:
«خدا ما را الیــق گردانید که خدمتگزار
پیمان جدید باشیم و این پیمان یک سند
کتبی نیســت بلکه از روح خداست زیرا
شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می
کشاند اما روح خدا حیات می بخشد .و هر
جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی است
و همــه ما در حالی که با صورت های بی
نقاب مانند آینه جالل خداوند را منعکس
می کنیم ،بتدریج در جاللی روز افزون به
شــکل او مبدل می شویم و این کار ،کار
خداوند یعنی روح القدس است»
(دوم قرنتیان  6 :3و .)17 -18
مطابق این آیات ،این پیمان تازه به حیات،
آزادی و تغییر منتهی می شــود .این سه
برکت بوســیله روح القدس به اجرا درمی
آید که اکنون به بررسی آنها می پردازیم.
بخش پایانی در شماره آینده



هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

 )2مشکل دوم ،محدودیت های تشکیالت
و تشــریفات آن بود .اینهــا از این لحاظ
ناقص بود که انســان را قادر نمی ساخت
با خدا تماس مستقیم داشته باشد .انسان
نیاز داشت که حضور خدا فقط محدود به
خیمه عبادت یا معبد نباشد .انسان احتیاج
به یک قربانی کامل برای آمرزش گناهان
و همچنیــن احتیاج به یک کاهن ،نبی و
پادشاه کامل به عنوان واسطه ابدی و دائم
داشت.

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

•

 )1نخســتین وعده راجــع به آمدن یک
شــخص کامل بود .در سراسر عهد عتیق
انبیا در مورد آمدن مســیح و آن شخص
کامل پیشگویی شده که قرار است جای
آن معبــد ،قربانی ها ،کاهن اعظم ،نبی و
پادشاه را بگیرد و احتیاج ما را برآورده سازد.
 )2دومین وعده راجع به یک عهد و پیمان
جدید است .خدا می فرماید «ایامی می آید
که ...پیمان تازه ای خواهم بست .قوانین
خود را بر دلهای ایشان خواهم نوشت ،من
خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود .همه
از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شــناخت.
چونکه عصیان ایشان را خواهم آمرزید و
گناه ایشــان را دیگر به یاد نخواهم آورد»
(ارمیا  ،31-31:34عبرانیان .)6-8:12
«و دل تازه به شــما خواهم داد و روح تازه
در اندرون شــما خواهم نهــاد .و قوم من
خواهید بود و من خدای شما خواهم بود.
•
(حزقیــال  .)26-36:28پس عهد عتیق
 )1مشکل نخست ،قصور قلب
در انتظار دوره ای جدید با پیمانی جدید
انسان بود.
است که به سلطنت مسیح و حیات روح
آن پیمــان قدیم فقط ظاهری
القدس مربوط می گردد .خدا را شــکر به
بود ،الزم بود که قلب انســان
وســیله آمدن عیسی مسیح خداوند ،این
تغییرکند.
پیمان جدید به اجرا در می آید و همه چیز

هر شنبه



>> بخش 1
از  2بخش

Mary Anne

15
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در شهــر
مدرسه دهخدا

514-619-4648

مدرسه فرزانگان

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانهنیما

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

----------------

از ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

-------------------

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 944-8111
------------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

Tel: 514-341-5194

8043 St-Hubert

----------

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

5347 Cote-des-Niege

(514) 274-8117

فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

--------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

-------------------------

www.ajpq.qc.ca
--------------------

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

www.cafelitt.ca

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

خورشید خانوم

ایرانیکاازآنهمهماست

کافـــه لیت

www.addhi.org

-------------------------

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

www.iranica.com
--------------------------

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

تلفن)514( 626-5520 :

را فراموش نکنیم!

514-651-7955

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

دانشنامهایرانیکا

M EK IC

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------
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(514) 731-1443

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

www.icsow.com

>> << 2013-2014

اجنمن فرهنگی ایرانیان«وست آیلند»
با کادر آموزشی مجرب
در تاریخ شنبه  7سپتامبر 2013
در مکان هر ساله
نامنویسی می کند.
-------------------* ضمنا شروع کالس های زیر
روز شنبه  7سپتامبر
 12/30تا  15/30می باشد.
• آمادگی
• اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
• کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن

(تشکیل کالس ها مستلزم نامنویسی  5نفر یا بیشتر)

• کالس رقص برای کودکان

اوتـــاوا

(نامنویسی در کالس رقص برای همگان آزاد است)

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

IBNG

آگهینامنویسی

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

همبستگیبازرگانی

نشانی مدرسه:

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

اجنمن ادبی مونتریال

رادیوفارسی مناشوم
دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

Des Sources High School
)2900 Lake (DDO
Tel.: 514-626-5520, (514) 799-8322
Email: icsow@yahoo.com www.icsow.com

(514) 651-7955

رنگ به رنگ

شب شعر خوانی

پوریا پورناظری ،ضیا طبسیان
و سعید کامجو

و گفت و شنود با

حسن حسام

تصمیم گرفته اند با شما شبی کم نظیر بیاد
ماندنیبیآفرینند
مکیک با شمع و مخده در گرم و دلنشین تر
ساختن این شب ،آنها را یاری می کند.
ضیا :تنبک سعید :قیچک پوریا :تنبور
زمان :شنبه  ۲۱سپتامبر ساعت  ۷بعدازظهر
مکان :گالری مکیک
ورودی ۱۰ :دالر

عضوکانون نوسیندگان ایران
در تبعید در

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

---------جمعه ۱۳سپتامبر۲۰۱۳
ساعت  ۷بعدازظهر

M E KI C

-----------------چای -قهوه -و غذا در محل موجود است

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

ـسرا
ک
با
�

Maison De Kebab

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

514

933-0-933

از فدراسیون جهانی تکواندو
با بیش از 25سال سابقه تدریس
از شما عزیزان دعوت می نماییم برای حفظ
سالمتی ونظم به کالس های ما بپیوندید.
(از 6سال به باال)

Family Classes offer
students the unique
chance to train with their
loved ones using traditional
forms, drills and techniques.
Families can train together
in the class with an instructor,
earning the basics of Taekwondo
and togetherness in one class.
Greene Avenue Community:
1090 Avenue Greene,
Westmount, Qc H3Z 1Z9
www.centregreen.org
Master Reza Ramezani 6th DAN

Tel.: 514-486-2139
Tus. 6:00 PM - Fri.6:30PM - Sat 10:30AM

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

کالسهایتکواندو
برایهرگروهسنی

زیر نظر استاد
رضا رمضانی دان6

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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عشقواعتراض

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

167

زمان تغییر
و زبان تغییر
سخنران مهمان:

نزد نیمایوشج
و میرزاده عشقی

 دکتر کاظم ودیعی
 یکشنبه  6ماه اکتبر 2013
ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420
Metro: Guy
تلفناطالعات:

کنسرت گروه پاپ راک «شن»

514-651-7955

به سرپرستی کاوه هاشمی

روز  ۵اکتبر  ۲۰۱۳ساعت  8شب

جشنـوارهمهــرگان
کانون فرهنگی هنری ایرانیان شهر اتاوا -پاکسو
جشنواره مهرگان را
شنبه  ۱۲اکتبر از ساعت پنج عصر تا  ۱۱شب
در آمفی تاتر سنتر پوینت شهر اتاوا و
یکشنبه  ۱۳اکتبر از ساعت  ۶عصر تا  ۹شب
در سالن تئاتر دانشگاه مو نترال شهر مونترال
برگزار می کند.
در این جشــنواره بیش از  ۴۰هنرمند در رشته های
موســیقی سنتی و پاپ ،کرکالســیک ایرانی ،رقص
کالســیک و محلی ،نمایش و هنرهای تجسمی به
هنرنمایی خواهند پرداخت.
بلیت های این جشــنواره در مونترال را می توانید از
تپــش دیجیتــال ( ) ۵۱۴۲۲۳۳۳۳۶و در اتاوا را از
فروشگاه آریا ( ،)۶۱۳۵۹۴۳۶۳۶تلفن بلیت فروشی
آمفی تئاتر سنتر پوینت ( ۶۱۳۵۸۰۲۷۰۰و وبسایت
آن
www.centrepointetheatre.com

در تئاتردانشگاه مونترال

www.musishen.com
shen@musishen.com
le Centre d'Essai de l'universite de Montreal
2332, Boulevard Edouard-Montpetit, 6e etage

تهیه بلیط تپشدیجیتال 6162 :خیابان شربروک
(223-3336 )514
www.tapeshmontreal.com

خریداری کنید.
برایاطالعاتبیشتربهوبسایتکانونپاکسومراجعهکنید:

www.PACSO.CA
صفحه فیسبوک جشنوارهدر مونترال

https://www.facebook.com/
events/603020293083560/

صفحه فیسبوک جشنوارهدر اتاوا

https://www.facebook.com/
events/230299993788487/

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

Zگالرى
و انجمن زنان ايراني در مونترال
برگزار مى كنند
----------------------سهم ما ،روایات و کنکاشی در زندگی
همجنسگرایان و ترنس های ایرانی
سخنران :شادى امين
----------------------تاريخ  ٢٦ :سپتامبر ٢٠١٣
ساعت  ٧بعد ازظهر
آدرس :دانشگاه كنكورديا  ١٤٠٠بلوار
مزونوو غربي  ،طبقه  - ١٠اطاق١٠١٤
--------------------شبکه لزبین های ایرانی (شش رنگ) در
طی یک سال و نیم گذشته تحقیقی را در
مورد عمل های تعییر جنسیت در ایران
صورت داده که به بررسی عوامل ،دالیل و
چگونگی انجام این عمل ها می پردازد.
در این برنامه شادی امین بخشی از روایات
ترنس ها و لزبین های ایرانی را که در طی
بیش از  70مصاحبه در ایران و خارج از
ایران انجام گرفته را بیان می کند تا برای
اولین بار تصویری انسانی از درد و رنج
رفته بر این افراد را که کمتر فرصت بیان و
بازگویی داشته است را نشان دهد.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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formation professionnelle professionAl trAining
AssistANcE à LA
personne à doMicile

sAnté/HeAltH

AdMinstrAtion/Business

18 Health, Assistance and nursing

8 professional sales*

7 Assistance in Health care facilities

3 sales representation

6

rozana

Hygiene and sanitation
in Health care settings

19

12 computerized Accounting

12 pharmacy technical Assistance

13 secretarial studies

mois/
months

est un vrai rayon de

soleil

Accounting and secretarial studies
(double dVs)

9 Home care Assistance

*aCCess

grandit !

3 security guard

sem./wks

construction

ces cours auront lieux
dans les nouveaux
locaux du centre
Access st-Hubert.

4 starting a Business

8 Masonry-Bricklaying*

mois/
months

mois/
months

formation générale

AttestAtion d’études professionnelles
skills trAining certificAte

6 school daycare educator*

• High school studies

mois/
months

• college prerequisites
• prerequisites for vocational programs

LEARN
frencH
OR
englisH

cours offert en anglais
courses offered in english

inscriVez-Vous
MAintenAnt,
les places sont limitées.

for free

centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

register now,
limited places available!

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
ext. 5044

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

جلد دوم

Volume 1

و بهداشت خانواده

مهمانیهای،تولدها،جشنعروسی
!خودرا با ما برگزارکنید

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 4

 جلد چهارم:و بهداشت خانواده

جلد چهارم

Professor Parvizپروفسورپرویزقدیریان
Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

جلد پنجم

فرهنگ تغذیه سامل

فروش

و بهداشت خانواده

درخدمت ایرانیان گرامی

فرهنگ تغذیه سامل

4  دالر75

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 الکاپونDJ
)(تیمور

:رنکردنی
باو

پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سامل

Volume 3

 جلد سوم:و بهداشت خانواده

جلد سوم

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

همه روزه
در تپش دیجیتال

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 5

 جلد پنجم:و بهداشت خانواده

		

به قیمت

پروفسورپرویزقدیریان

و بهداشت خانواده

!به ما بپیوندید

)جلد5 (

Professor Parviz Ghadirian

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

Volume 2

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

facebook.com/paivand.montreal

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

پروفسورپرویزقدیریان

جلد اول

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

 جلد دوم:و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

 جلد اول:و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

18

6162 Sherbrooke W.

514-223-3336

Professor Parviz Ghadirian

همچنین برای دریافت کتاب ها
از طریق اینترنت به سایت

for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

:زیر مراجعه کنید

18
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اوکازیونعالیبرایسرمایهگذاری

در امالک و مستغالت در کبک
Dagwoods for sale

منایندهرمسی،یونایتد

Existing/ in Operation (5 locations)
or to be open (3 locations),
Financing with RBC up to 85%
(certain conditions apply)

قطر ایرالینز

Office buildings in Montreal
(downtown Core)
& / or West Island
selling at 6 to 8 Cap rate.
(Starts at 3 M)

Other business opportunities

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
شیراز  مشهد  تهران

Hotels, retirement homes and Golf courses
(Minimum cash input of 5 M )
----------------------------------------------

We will help you

Sell, purchase and manage your real estate portfolio
in all Province of Quebec.
(5 M & up of Gross income)
--------------------

Please contact Afshin
or Lyne by email only

unitedtours@bellnet.ca

Afshin Mortazavi
ROYAL (JORDAN) INC.
Certified real estate broker
samko1@videotron.ca
---------------------------------LYNE GRENIER BAA Finance
Real Estate Broker
RE/MAX ROYAL (JORDAN)Inc.
lyne.grenier@royaljordan.com

Auto R J

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

متخصص در امور تعمیرات و

خانۀ تازۀ
!پرشینکالسیک

سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

 صافکاری و نقاشی اتومبیل9
 تعمیر ات شاسی9
 تعمیراتکاملمکانیکی9
رفع زنگ زدگی اتومبیل9
شستشو و متیز کردن اتومبیل9
 تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل، فروش9
دودی کردن شیشه های اتومبیل9
 شما در اکثر مواردDeductible  پرداخت مبلغ9
... تعویض روغن و فیلتر و،تون آپ9

 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

Tel.: (514) 637-5321

9
9
9
9
9
9
9
9
9

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE
Tel.: 514-937-5192

پاتوقعموجمال
اینک در قلب مرکز
شهرمونتریال

>>>برگزیدهصفحه
رستوران های برتر
نامه انگلیسی زبان
روز

گازتمونتریال

انواع ساندویچ های
 آبگوشت تنوری،تنوری
!نان داغ کباب چاق
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrooz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Mahsa
Zamani
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های
روز7










دانشجوئی
Tel :www.clinique-arya.com
(514) 933-3337





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY
New

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

محضردار و مشاورحقوقی

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










Receive

10% off

with this ad
We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
Shop online www.echoschina.com
info@echoschina.com

604.980.8011 | 1.800.663.6004
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

کمپانی بیمهالگانس
Assurance
Insurance

Elegance

خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
CAR
HOUSE
TAXI

MOTO

COMMERCIAL
_________________

کمترین بها برترین سرویس

با اقساط ماهیانه



6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com
assurance@eleganceleasing.com

Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

Andy
&
Shani

Saturday/Samedi October 12th 2013
Palais des Congres de Montreal 159, St-Antoine St. West

TapeshMontreal.com
Billets/Tickets: Tapesh Digital Montreal and Marche Poisson (Mohsen)

T. (514) 223•3336 & (514) 241•4548

:مشاور مجرب شما

Mary Sadoughi
- 17 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
(wholesale price)
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

مهریصدوقی

 سال سابقه17    بیش از

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر
... کارائیب و،   تور مسافرتی به اروپا


   تور ویژه در شهرهای مهم ایران
   بیمه های مسافرتی

... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه

و بسیاری دیگر
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

اوکازیون
عـالی

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

514-952-7400
514-694-9692

مژده مژده گشایش یافت!

kebab de ville
رستوران

انواع کباب های خوشمزه ،خورش ها
و ساندویچ کباب و...

باکیفیتبرتربهقیمتمناسب
در محیطی آرام و زیبا...

کیترینگ کباب دو ویل در
خدمت میهمانی های شما

با ظرفیتی بالغ بر  40نفر،
آمادۀ پذیرایی از شما هموطنان با
انواع غذاهای ایرانی هستیم.
با مدیریت الکس سلیمانی

4801 Rue de Verdun
Verdun, QC H4G 1N2

Tel.: 514-766-6111
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محمد صدیق
مونتریال

تا کی ثبوت ظلم فر آورد
جنایت است؟
«انسان پیشرفته» زمان ما
بس کی کند !!
بخون کشیدن هزاران بیگناه را
بر مسند شقاوت و تحکیم جبر و زور
بنشسته ،از مظاهر انسانیت بدور
صد ها شکوفه نو رس ز خشم او
در بستر مرگ غنوده
پیش از آ نکه بارور شوند
صد ها هزار آرمان بمرگ بیانجامند
و سر نگون شوند
تا کاخ ظلم خدشه نبیند از وجودشان
پس کو ،کجاست
مروت انسان که گفته اند؟
انگیزه شرافت انسان زمان ماست
«انسانپیشرفته»
" ز انسان های دگر جداست"
«انسان پیشرفته» خونخوار تر ز پیش
با ابزار پیشرفته اش بیداد میکند
با مغز پیشرفته اش
می چیند بساط مرگ را
شمشیر و دشنه نیست ابزار مرگ ا و
با دانش اش ابزار مرگ را بنیاد می کند
«انسانپیشرفته!!»
پیشرفتهدر شقاوت است
او پیشرفتهدر فساد
و تجاوز و جنایت است
پس کو ،کجاست
منطق و وجدان و داوری؟
پس کو ،کجاست
« دموکراسی و برابری»؟
این یاوه ها بجای حقیقت نشسته اند
در های منطق و انصا ف را
بروی همه ما بسته اند.
پس با کدام شیوه میشود
در اجتماع زیست
وقتی که هیچ ضمانتی برای
انسجام نیست؟
«انسانپیشرفته!!»
که چو حیوان درنده است
خود کامه و عنان
گسیخته وز وجدان آکنده است.
هر گز نمی رود ز شورش
و خونریزیش بدور
هر گز رها نمی کند شقاوت و
تبعیض و خشم و زور
تا لحظه ای که در فنای خود
وجهان غرق میشود
تا آن زمان که از فراست
و هر فرصتی است دور.

The world ACCORDING to ALI-ASGHAR

ز نگــاه علی اصغر ...
 )1سوریه
بنام خداونــدی که جان
جنایتکارانــی چــون
رهبر فاشیســت سوریه
اســد خــون آشــام
(بزرگتریــن تروریســت
عصرحاضر) را به سختی
از بدنهایشان بیرون کشد.
شکســت حســین اوباما
درمقابلحیلۀپوتین؛حیله
ای که جهان را فریب داد.
با سالم برشــما دوستان
و شــما دوســتداران و
خوانندگان عزیز نشــریه
پیــوند در سراسر کانادا،
مخصوصاً شهر مونترال.
در ماهــی که گذشــت
جهان شــاهد بزرگترین
جنایت بدست بزرگترین
تروریست خطرناک،اسد
خونخــوار( ،حیوانــی که
در لباس بشــر ظاهرشده
می باشــد)؛ یعنی حملۀ
شیمیایی به مردم خودش
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چو آفتاب زرد غم انگیز شامگاه
رفتی و چون شفق دل یاران به خون نشست
غم سایه ریخت بر دل و از رفتنت به جان
گویی غبار تیره و سرد برون نشست

خبر درگذشت دکتر حسین تدین عزیز
چنان سنگین و جانسوز است
که به دشوار به باور می نشیند...
ادای احترام دارم به روان پاک آن پرکشیده به
ملکوت،
با دیدگانی پر از اشک و قلبی آکنده از درد
و اندوهی بسیار و نهایت تاسف و تاثر..
تسلیت خود را به حضور خانواده محترم،
همسر و فرزندانش تقدیم نموده و خود را
شریک غم آنان می دانم.
روحش به وسعت اندوه تان شاد باد.

سرکار خامن پروانه جالل (مرشدی)
سپیده ،مریم و رشید مرشدی گرامی،
آقای رضا آذرنوید ،آقای محسن اروجی عزیز
دوستان و یاران ارجمند،
متامی بستگان و خانواده های محترم سوگوار
در اندوه دردناک از دست رفتن همسر ،پدر
و عزیز بزرگوار شما،

زنده یاد شادروان آقای مهرداد مرشدی
در مونتریال ،خود را شریک می دانم
و برای فردفرد شما عزیزان،
و نیز کلیه خانواده های وابسته
صمیمانه آرزوی آرامش و بهروزی دارم.

شهناز سودایی

مهندس نینوس گیورگیزنیا
خانواده ی محترم تدین
از دست رفتن دوست ارجمند و فرهخته
شیرین یاد دکتر حسین تدین
خود را شریک می دانیم و برای همگان آرزوی
بهروزی و آرامش داریم.

همدردی

دوستان شما در پیوند مونتریال

دوست قدیمی ،آقای رضا مرشدی عزیز
خانواده های محترم سوگوار
از غم دست رفتن برادرتان

آقای مهرداد مرشدی
خود را شریک می دانیم و برایتان آرامش
آرزومندیم.

با اندوه فراوان درگذشت
پيرمان ،راهنمايمان ،دوست مهربان مان،

كدبان دكتر حسني تدين

را به خانواده ارجمندش و به همه دوستداران ايران زمين،
ازسویخودم ،خانواده ام
و همه ياران انجمن دوستداران زرتشت
تسليتمیگويم.

دکتر شریف نائینی

دوستان شما در پیوند مونتریال

می بود .کسی که مردم خودش
رحــم نکند
چگو نــه
ممکــن
ا ســت
به مــردم
کشو ر ها ی
دیگــر رحم
کند.
روایت اســت
کــه خداوند
دروجود شیطان،
رحم وانسانیت قرار نداده است ،به
همین دلیل او را شیطان رجیم
می نامند.
بخاطر دارم ،دراوایل کشتار این
تروریست جانی یعنی اسد خون
آشــام؛ بارابارا والتــرز Barbara
 Waltersخبرنــگار آمریکایی با
این جنایتکار مصاحبه ای داشت
که از او ســئوال کــرد :آیا قبول
داری شما تا بحال سی هزار نفر از
مردم کشورخودت را کشته ای؟
اسد پاسخ داد :کدام کشتار! کدام
جنگ! مگر امــکان دارد رئیس
جمهوری مردم خودش را بکشد!

باربــارا از تعجب دهانش
بازماند!
آن زمــان هــم جهــان
میدانست که این جنایتکار
دروغ میگوید .هیچ دولتی
اقدامی و هیچ عملی انجام نداد!
تا اینکه تعداد کشته شدگان به
باالی دویســت هزار نفر رسید.
باز دولتها و ســازمان ملل قالبی
بمب
هیچ غلطی نکردند؛ تا اینکه ُ
شــیمیائی به مردم دمشق زد،
(یعنی ملت خودش) با این نقشۀ
پلید خواست مظلوم نمائی کند
که مخالفان به ما بُمب شیمیائی
زده انــد .در اصل با این نقشــۀ
کثیف می خواست سازمان ملل
ابله و آمریکا (ابرقدرت پوشــالی
جهان) را گمراه کند.
تا همین دیروز به ســازمان ملل
به دولتهای جهان میگفت :کدام
کمیکال! کدام مواد شیمیائی!
ا ّمــا امروزقرار شــده همه مواد
شیمیائی را تحویل سازمان ملل
دهد!!
جهان میداند او دروغ میگوید! ا ّما
تا این ساعت که مقاله را میخوانید
هیچدولتی هیچ غلطی نکرده.
در فیسبوک حسین اوباما پیامی
فرســتادم ،که اگر بن الدن سه
هزار بنــدۀ خدا را ُکشــت او را

تروریستدانستید ،اسد جنایتکار
دویســت هزار و انــدی ازمردم
خودش را به خاک وخون کشید؛
تروریستنیست!؟
یا شاید قیمت خون مردم آمریکا
با مردم جهان س ّوم فرق میکند!
شــما خودتــان برای ســازمان
ملــل قانــون حقــوق بشــر را
گذاشــتید،خودتان به این قانون
ر..ی...دید (با عرض معذرت ازشما
خوانندگانمحترم).
به خداوند توانا ســوگند که تنها
غم مسلمانان و ستمدیدگان بینوا
این اســت که چرا «ستمکاران
جاه طلب و فاسد برآنها حکومت
میکنند»! و سرانجام مردم نادانی
که از این حکومتهای ظالم اطاعت
میکنند آتــش قهر الهی خواهد
بود .پوتین جنایتکارتئاتر مسکو،
ایــن حیله را به اســد خونخوار
آموخته است.
نسل بشر با ُکشتن یکدیگر شروع
شد و با ُکشتن همدیگر پایان می
پذیرد.
 )2کبک :چارت ارزش ها!
یکی دیگــر از خبرهــای مهم،
ممنوع کردن حجاب و عالمتهای
مذهبــی (مثل صلیــب ،کاله

یهودیــان که به ســرمیگذارند،
وغیره)میباشد.
به باور من دولت راسیســت(!)
کبــک بــه تازگی فیلــش یاد
هندوســتان کــرده و میخواهد
جنگ مــردم و مذهب بپا کند و
ملل مختلف ادیــان جهان را به
جان همدیگر اندازد.
تنها شــهری کــه در آمریکای
شمالی ســاکت و آرام میباشد،
و در همۀ کانــادا امن تر به نظر
میرسد؛ این ازخدا بیخبران دولت
کبک ،این دزدان مالی میخواهند
ادای دولت فاشیســت فرانسه را
پیاده کنند.
ایــن نادانها کــوردل میخواهند
جنگ خیابانی بــه راه اندازند و
امنیت شهر را بهم زنند.
 )3شیخ حسن کلیددار در
نیویورک!

خبر دیگر ،خبر ســفر مقامات
جمهوری اســامی ایران  ،یعنی
حجت اله اسالم والمسلمین حاج
شیخ حسن نورانی کلیدداردرهای
بهشــت  ،به همراه وزیر بســیار
محترم آقــای دکترمحمد جواد
ظریفدرهمین ماه عزیز سپتامبر
به کشور دوست و برادر شیطان
بزرگآمریکایجهانخوارمیباشد.

این آقایان و مقامات بســیار
مردمی برای حل مشکالت
جهان و ایــران عزیزمان ،و
احساس همدردی و کمکهای
همه جانبه ومشکالت جنگ
وقتل عام مسلمانان به دست
یکدگــر در داخل کشــور
دوســت وهم پیاله سوریه،
وحــل بُمباران وحشــیانه
شــیمیائی بدســت دوست
بزرگوار و برادر اســد عزیز
عازم شهر ،به کفر فرو رفتۀ
نیویورکهستند.
مــا نیزبرای ایشــان آرزوی
ســفری بی خطــر و دعای
عاجل در این اهداف الهی را می
نمائیم!
و باز هم بــه هرچه که مقّدس
میباشد قسم ،چنان نقشۀ حدود
و حقــوق را با هندســۀ عدل و
داد ترســیم کرده میباشــد که
پشیزی ازدارایی بینوایان برگردن
دولتها،یعنی همان کســانی که
شمشیرستم و جور به جان مردم
افتاده و سرانجام پیشوای خود را
فدای تبهکاری و اشتباهات خود
کرده اند  ،باقی نخواهد گذاشت.
نا کرده گناه دراین جهان کیست
بگو
وآنکس که گناه نکــرده ،چون

زیست بگو
من بد کنم وتوبد مکافات دهی
پس فرق میان من وتو چیست
بگو.
سخن را کوتاه کنم و شما را بحال
آرام خودتان میگذارم.
درپناه حق باشید.
رســید مژده که ایام غم نخواهد
ماند
چنان نماند ،چنین نیز هم
نخواهد ماند.
اصغرمحمدی و
ازطــرف علــی
ّ
جمعی ازمسلمانان و پیروان راه
ّحق.
مونترال  11سپتامبر. 2013
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بهیادروانشاد
دکترحسینتدین

دکتر پرویز قدیریان

ســحرگاه روز چهارشــنبه ۴
سپتامبر  ،2013ساعت  ۵صبح
شادروان دکتر حسین تدیّن در
مونترال دیده از جهان فرو بست.

به یاد رادمردی که
همه را دوست می
داشت

چند سالی بود که افتخار آشنایی
اســتاد گرانقدر ،انسان شریف و
عاشــق ایران ،دریای محبت و
وفا را پیدا کــرده بودم و هرگاه
فرصتی دســت می داد ،به پای
صحبت های ایشان می نشستم
و می آموختم.
دکتر تدیّن در دهه  ۳۰دکترای
خود را در رشته اقتصاد از آلمان
دریافــت کردند و بــرای ادامه
خدمت به میهن بازگشتند.
ســالیان دراز مصدر مدیریت و
معاونتدر وزارت اقتصاد ودارائی
بودند و همواره کارهای سنگینی
بعهدهمیگرفتند.
حضور ذهن و قدرت حافظه ای
رشک انگیز داشتند که نظیر آن
در سنین باال دیده نمی شد.
دکتر تدین رادمــردی بود که
سراپای وجودشان نشان عشق به
وطن بود.

وقتــی نام ایــران را بر زبان می
آورد ،از امواج زالل چشــمانش
غــم دوری از وطن را لمس می
کردید .با وجود کهولت سنی و
بیماری ،هنوز در پایان رساندن
کتاب خــود کــه در حقیقت
تاریخ و فلسفه زرتشت را در بر
می گرفت و ســال ها درباره آن
بررســی و مطالعه کرده بودند،
کوشش می نمودند.
امیدواریــم دوســتان نزدیک و
خانواده عزیز دکتر تدین بتوانند
کار بزرگی را که ایشــان شروع
کرده بودند ،به پایان رســانند و
زندگی نامه این انسان ارجمندی
که همه را دوست می داشت و
به همه محبت می نمود ،تهیه
نمایند.
اگرچه در از دست دادن چنین
استادی بزرگ و دوستی بسیار
عزیز ،خــود محتاج تســایم،
ولــی غیبــت ظاهری ایشــان
را بــه فردفرد اعضــای خانواده
عزیزشــان که نمونه های ثابت
شــده ای از دکتر تدین هستند
و همه ایرانیان در مونتریال و در
هرکجایدنیا تسلیت می گویم و
به یاد افتخاراتی که ایشان برای
ایران و ایرانی کسب کرده اند ،به
خود می بالم.
روانشان شاد.

ردگذشت

این بادشتابنده که در دامن صحراست
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند
با تاثر و تاسف بسیار درگذشت

دکتر حسین تدین

یادبود

را به آگاهی دوستان می رسانیم.
روانش شاد ،نام نیکش جاودان.

روز یکشنبه  22سپتامبر 2013
ساعت  11صبح تا  1بعدازظهر
در محل سالن تدفین مونتریال
Mount Royal Funeral Complex
1297 Chemin de la Forêt
Outremont, Québec H2V 2P9.
Tel: (514) 279-6540
)(Metro: Édouard-Montpetit
گرد هم می آییم
و یادش را گرامی می داریم.

همسرُ :رزی ملک
فرزندان :مانا ،زهرا ،لیال

www.paivand.ca
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درگذشت تاثر انگیز

شادروان دکتر حسین تدین

که از رجال قدیمی وخدمتگزاربودند،
مایه تاسف همه دوستان وآشنایان گردید
بدین وسیله ،ضمن ابرازهمدردی وتسلیت به کلیه بازماندگان،
بویژه سرکار خانم رزی تدین(همسر)
و خانم ها زهرا و لیال تدین (فرزندان)
آرامش ،سالمتی ،بهروزی و بقای عمر
برای فردفردشان آرزو داریم.

تهمینه قامسلو ،دکتر علیرضا مهران،
فریدون مودت ،مهدی امین صاحلی،
دکترمحمد استعالمی ،عبداله خیامی،
یوسف تیزهوش ،علی دیباج ،فرهاداسکندری،
امیرخان خلیلی ،دکتر طهمورث طوسی،
دکتر اکبرکاشانی ،دکتر ایرج بهشتی،
دکتر علی فاضل ،دکتر جاوید موسوی،
مجید کفائی ،مهدی جالئی ،حسین صمیمی،
محمد رحیمیان ،محمد فاضل

بـه
هم
ا
ازشیپ تو چون ارب ار ن ه ردنتف...
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 ۳روز در هفتــه
روزی  ۴۰دقیقه
ورزش کنید.
مهم نیست چه
ورزشــی انجام
می دهید فقط
اینکه یکجا ثابت
و بیکار ننشینید!
بعــد از یک ماه
ورزش خودتان
شاهد تغییرات
ایجــاد شــده
خواهید بود و در
۳تا  ۶ماه آینده
نیز بــه بهترین
وضعیت خواهید
رسید.
•
 .۳کم خوابی

خستگی شما شاید بی دلیل
نباشد و با کمی تحقیقدرمورد
علت و تالش بــرای برطرف
کردن آن می توانید از شر آن
راحت شــوید و از هر ثانیه از
زندگی خود نهایت استفاده را
ببرید.
•
 .۱مصرف بیش از حد کافئین

اگر فکر مــی کنید با مصرف
چندین لیوان چای و قهوه در
طول روز می توانید خستگی
تــان را برطــرف کنیــد ،در
اشتباهید! مصرف بیش از حد
مواد حاوی کافئین به خصوص
بعد از غروب آفتاب می تواند
برعکس عمل کنــد و باعث
شــود شــب ها خواب کافی
نداشته باشید .شیرینی های
خوشــمزه ای هم که درکنار
نوشیدنی های تان می خورید
اگرچه در لحظه خوردن حس
خوبــی ایجاد مــی کنند اما
قندخون را دچار نوسان کرده
و همین موضوع خســتگی را
چندین برابر می کند .بهترین
راه برای رفع خستگی پیروی
از یک رژیم غذایی سرشــار از
میوه و سبزی تازه و پروتئین
های بدون چربی است .با این
کار می توانید وزن اضافی تان
را هــم کم کــرده و از چاقی
که یکی دیگر از دالیل اصلی
خستگی است،دوری کنید.
•
 .۲نداشنت فعالیت ورزشی

ورزش نکــردن یکی از دالیل
مهم خستگی است.
روانشناسان معموال برای رفع
خســتگی در ابتدا به بیماران
شــان پیروی از یــک برنامه
ورزشی منظم را پیشنهاد می
کنند .البته یادتان باشد ۳تا۶
ساعت قبل از خواب نباید هیچ
نوع ورزشی انجام دهید.
اگر احساس می کنید بعد از
ورزش خسته تر می شوید باید
بدانید که ورزش درواقع انرژی
تولید می کند نه اینکه آن را
کاهشدهد!
تقریبا تمامــی تحقیقاتی که
روی این مسئله صورت گرفته
ثابت کرده اند افراد کم تحرکی
که شروع به ورزش می کنند
خیلــی کمتر از افــرادی که
همیشهیکجابیکارمینشینند
احساس خستگی می کنند.
برای رفع خستگی باید حداقل
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روز برطرف می
شود.

•
 .۵اختالالت تیروئید

اگر همیشه تنبل ،کم فعالیت
یا افسرده هســتید دلیل آن
می تواند کــم کاری تیروئید
باشــد .تیروئید غده ای پروانه
ای شــکل و کوچک است که
در ابتــدای گلو قــرار دارد و
متابولیسم بدن را کنترل می
کند۱۷ .درصــد از کل زنان
در  ۶۰ســالگی دچار اختالل
عملکرد تیروئید هســتند و
بیشــتر آنها از ایــن موضوع
خبر ندارند .اگر این هورمون
ها کم باشند مصرف هورمون
های مصنوعی سرعت شما را
باال برده و درنتیجه احســاس
بهتری خواهیدداشت.

تقریبــا نیمی از
دالیل خستگی
مربــوط بــه کم •
خوابی است.
 .۶دیابت
به
توانید
نمــی
ها
اگر شــب
کسانی که دیابت شان کنترل
طور میانگین  ۷ساعت خواب شده نیست همیشه احساس
مداوم داشــته باشید ،سعی خســتگی مــی کننــد .اگر
کنید ۳ســاعت قبل از خواب احساس کرختی و تاری دید
اصال نوشــیدنی های حاوی دارید و مدام به دستشویی می
کافئین مصرف نکنید .اگر هم روید و همیشه تشنه هستید
دستشــویی رفتن های نیمه باید ســطح قند خون تان را
شــبی دلیل از خواب پریدن چک کنید .درواقع خستگی
تان است شب ها بعد از شام مزمن یکــی از عالئم دائمی
یا حتی بعد از ساعت  ۶عصر این بیماری است که زندگی
دیگر نوشیدنی ننوشید.
عادی را برای بیماران دشــوار
البته این را هم درنظر بگیرید می سازد و به آنها اجازه نمی
که بعضی افراد با مصرف یک دهد برای کنترل وزن شان و
لیوان شیر عسل گرم قبل از مدیریت مناسب بیماری خود
خواب بهتر می خوابند.
بتوانند به انــدازه کافی فعال
عالوه بــر این هنگامی که به باشند و ورزش کنند.
تختخواب مــی روید از دیدن بیماران دیابتی بیشــتر دچار
تلویزیون یا کار با موبایل و لپ کمبــود آب و ویتامین  Bمی
تاپ صرف نظر کنید.
شوند که هر دو از عوامل مهم
اتاق خواب تان هم باید آرام ،با بروز خستگی هستند.
دمای معتدل و کم نور باشد .بیشــتر این بیماران با وجود
آگاهــی از ضــرر مصــرف
•
نوشیدنی های شیرین و انرژی
 .۴کم خونی
کم خونــی یکی از رایج ترین زا برای تامین انرژی مورد نیاز
دالیــل خســتگی در خانم بدن خود از این نوشیدنی ها
هاست که می توان به راحتی اســتفاده می کنند که البته
با یک آزمایش خون ساده آن گزینه های ناســالم و تشدید
کننده بیماری هستند.
را تشخیص داد.
هایی
خانم
در
ایــن مشــکل
•
که قاعدگی های ســنگین و  .۷کمبود پتاسیم
طوالنی دارند بیشــتر دیده کمبود مواد مغــذی ازجمله
می شــود .کم خونی درواقع پتاســیم مــی توانــد باعث
به دلیــل کمبود هموگلوبین خستگی شود .این کمبود را
بروز می کند .هموگلوبین یک هم می توان به راحتی با یک
نوع پروتئین غنی از آهن در آزمایش خون تشخیص داد.
گلبول قرمز خون اســت که پتاسیم در کنترل میزان آب
مسئول حمل اکسیژن از ریه و حفظ تعادل مناسب اسید و
ها به ســایر بخش ها و ارگان باز در بدن نقش دارد و تعادل
هــای بدن اســت .زمانی که امالح و الکتــرون ها در بدن
بافت ها و ارگان ها اکســیژن توسط این ماده معدنی حفظ
کافی دریافــت نکنند نتیجه می شود .پتاسیم همچنین به
آن بروز خستگی خواهد بود .ذخیره سازی قند خوندر بدن
کم خونی را می توان با پیروی کمک می کند و درصورتی که
از یک رژیم غذایی سرشار از این ماده به بدن به طور مناسب
آهن شــامل انواع گوشت ها نرسد فرددچار ضعف ماهیچه
و ســبزیجات تیره رنگ مثل و احساس خستگی شدید می
اســفناج و بروکلی یا مکمل شود .پتاسیم برای سلول های
های آهن بر طرف کرد؛ البته عصبی،دستگاه عصبی،دریچه
اگر دلیــل کم خونی تان فقر های قلبی و کارکرد کلیه ها
آهن باشد ،زیرا کم خونی می بسیار ضروری است و خانم ها
تواند دالیل دیگری هم داشته باید تالش کنند در هوای گرم
باشد ،ازجمله کمبود ویتامین و به خصوص تابستان غذاهای
 ،B۱۲بیماری هــای مزمن غنی از پتاسیم بیشتر استفاده
کلیوی ،خونریزی های داخلی کنند زیرا پتاسیم بر اثر تعریق
و کمبود اسید فولیک.
از بدن خارج می شود .کمبود
در صورت مــداوای صحیح ،پتاســیم همچنین به پوست
احساس خستگی تا بعد از  ۳۰آسیب جدی وارد می کند .از
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بیماریهایقلبیچهارتباطی
با سالمت دهان دارند
براساس مراکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها ،بیماریهای قلبی هر ساله
جان تعداد زیــادی را میگیرد و می
تواند یکی از مهمترین علل مرگ در
سراسر جهان شناخته شود.
آیا میدانستید که بیماریهای قلبی و
سالمت دهان با هم مرتبط هستند؟
این دو ،به دو طریق متفاوت با هم در
ارتباطند:
•

 .۱تحقیقات نشان داده است که افراد
مبتال به بیماریهای لثه متوسط تا
شدید به احتمال بیشتری به مشکالت
و بیماریهای قلبی مبتال میشوند.
•

 .۲سالمت دهان با سالمت عمومی
بــدن در ارتبــاط اســت .تحقیقات
نشان داده اســت که سالمت دهان
میتواند عالمت هشداری برای سایر
بیماریها و مشکالت جسمی ،ازجمله
بیماریهای قلبی باشد.
•
ارتباط :۱
چطور بیماری لثه احتمال حمله قلبی
را باال میبرد

براســاس آکادمی دندانپزشــکی
عمومی ،ازآنجاکه دهان گذرگاه بدن
است ،افرادیکهدچار بیماری مزمن لثه
هستند بیشتردر معرض ابتال به حمله
قلبی قراردارند .بیماری لثه به علت به
وجود آمدن پالک ایجاد میشود.
بعضی محققان پیشــنهاد کردهاند
کــه بیماری لثــه به ایــن علت که
باکتریهای لثه معیوب میتوانند از
آنجا بیرون آمــده ،وارد جریانخون
شــود ،به رگهای خونی بچسبد و
ایجاد لخته را افزایش دهد ،میتوانند
با بیماریهای قلبی در ارتباط باشد.
همچنین گفته میشــود که التهاب
ناشــی از بیماری لثه هــم میتواند
ســاخت لخته خون را تحریک کند.
لخته جریان خون به قلب را کاهش
میدهد و درنتیجه موجب باال رفتن
فشارخون و افزایش خطر حمله قلبی
میشود.
•
عوامل خطرزا

تحقیقــات مشــخص نکردهاند که
بیماری قلبی یا بیماری لثه کدامیک
درواقع موجب دیگری میشود .این
کار بسیار دشــوار است زیرا بسیاری
از عوامــل خطرزای بیمــاری لثه با
بیماریهای قلبی یکسان هستند:
• کشیدن سیگار
• تغذیه ضعیف
• دیابت

دیگر عالئم کمبود پتاســیم می توان
به یبوست ،افت کارکرد کلیه ،ضربان
غیرطبیعی قلب و مشکالت تنفسی
اشاره کرد .منابع مناسب پتاسیم شامل
آووکادو ،موز ،سیب زمینی ،انجیر ،آلو،
گوجه فرنگی ،قارچ ،کشمش سیاه ،گل
کلم و کلم بروکلی است.
•
 .۸آپنه انسدادی خواب

• جنسیت مرد

•
ارتباط :۲
چطور سالمت
دهان درمورد
یقلبی
بیمار 
هشدار
میدهد

تحقیقــا ت
نشان میدهد که بیش از  ۹۰درصد
از همه بیماریهای سیســتمیک-
ازجملــه بیماریهــای قلبــی--نشانههای دهانی دارند .عالوهبراین،
دندانپزشکان میتوانند با معاینه آنها
برای نشانههای درد دهانی ،عفونت یا
التهاب ،به بیمارانی که سابقه بیماری
قلبــی دارند کمک کنند .براســاس
آکادمــی دندانپزشــکی عمومی،
تشخیص ودرماندرست عفونتهای
دندان و لثه در بعضی از این بیماران
موجــب کاهش داروهــای مصرفی
فشارخون و ارتقای سالمت عمومی
شده است.

•
عالئم هشدار بیماری لثه

براســاس آکادمی دندانپزشــکی
عمومی ،بیماری لثه تعداد زیادی از
افراد را درگیر میکند.
عالئم هشدار آن عبارتند از:
• قرمز ،حساس و متورم شدن لثهها
• خونریزی لثه موقع مسواک زدن یا
استفاده از نخدندان
• لثههایی که به ظاهر از دندان جدا
شدهاند
• بدبو شــدن مزمن دهان یا بدمزه
شدن آن
• شل شدن دندانها یا جدا شدن آنها
از هم

•
پیشگیری بهترین درمان است

بهداشــت و نظافت مرتب است ،اما
خودتان نقش عمدهای در پیشگیری
از بیماریهای لثه دارید:
•

مسواک زدنتان دو تا سه دقیقه طول
بکشد و اینکار را به یک خمیردندان
حــاوی فلوراید دو بــار در روز انجام
دهید .دقت کنید که در امتداد خط
لثه مسواک بزنید.
•

برای برداشتن پالک از محلهایی که
مسواک به آن دسترسی ندارد ،هر روز
از نخدندان استفاده کنید.
•

برای کاهش پالک تــا  ۲۰درصد از
دهان میتوانید از شویندههای دهان
استفادهکنید.
•

برای فراهم کــردن موادمغذی الزم
( بخصــوص ویتامیــن  )A، Cیک
رژیمغذایی سالم را دنبال کنید.

•

از کشیدن ســیگار و سایر دخانیات
پرهیزکنید.

اگر بیماری قلبی دارید…
•

ســعی کنید وضعیت سالمت دهان
تان را در حالت مطلوب نگه دارید .این
یعنی مرتب و روزانه مسواک بزنید و
نخدندان بکشید و به طور منظم برای
چکاپ نزددندانپزشک بروید.

بااینکه به نظر میرسد بیماری لثه با
بیماریهای قلبی در ارتباط است اما
قبل از اینکه بتوانیم با قطعیت بگوییم اطمینان یابید که دندانپزشکتان در
این رابطه چیست ،نیاز به تحقیقات جریان بیماری قلبی شماست و سابقه
بسیار بیشتریداریم .تحقیقات نشان پزشکی کامل خود ازجمله داروهایی
نداده است که درمان برای یکی از این کهدر حال حاضر مصرف میکنید،در
بیماریها بــه کنترل دیگری کمک اختیار او قرار دهید.
میکند اما میدانیم که چکاپهای
منظم ،نظافت کامل و بهداشت خوب • به دقت دســتورالعملهای دکتر و
دهان میتواند به باال بردن ســامت دندانپزشکتان رادرمورد مراقبتهای
دهان کمک کند و ســامت خوب سالمتی و بهداشتی ازجمله استفاده از
دهان به ارتقای سالمت عمومی بدن داروهای تجویزی مثل آنتییوتیکها،
کمک میکند.
دنبال کنید.
با این که برای برداشتن باکتری ،پالک •
و رسوبها و تشخیص عالئم بیماری
لثه نیاز به معاینات منظم پزشکی و
•

تان دچار اختالل خواهد شد .در این
اختالل مجــرای فوقانی تنفس دچار
انسداد می شــود و بیشتر افراد چاق
دچار آن می شوند.
برای تشــخیص این بیمــاری نیاز به
آزمایش های مخصــوص وجود دارد.
اگردچار این اختالل هستید پزشک به
شما پیشنهاد خواهد کرد وزن خود را
کم کنید و سیگار را ترک کنید.

اگر شــب ها خروپف می کنید شاید
دلیل آن آپنه انســدادی خواب باشد.
آپنه باعث می شود چندین بار هنگام خستگی مزمن و زیاد می تواند نشانه
خواب تنفس تان برای مدت کوتاهی ای از یک مشــکل قلبی باشد .اگر به
قطع شود و از خواب بپرید.
تازگی هنگام فعالیت هایی که قبال به
نگران نباشید این مشکل هم درمانی راحتی انجام می دادید احساس تنگی
دارد .این اتفاق بیشتر در شب رخ می نفس و خستگی بیش از حد پیدا می
دهد و باعث می شود در هر بار تنگی کنید و نمی توانید بــه راحتی ادامه
نفس برای مدت طوالنی بیدار بمانید .دهید ،ممکن اســت به یک ناراحتی
بــه این ترتیب چرخــه منظم خواب قلبی دچار شده باشید .اما این به آن
•
 .۹اختالالت قلبی

معنا نیست که هربار خمیازه کشیدید،
نگران شوید که شاید مبتال به بیماری
قلبیهستید.
در بیشتر مواقع خستگی نشان اولیه
بیماری قلبی نیست بلکه به چیزهای
دیگــر ارتبــاط دارد .در عیــن حال
بیماری های قلبی سردسته علل مرگ
بخصوصدر زنان است و بنابراین توجه
به آن ضرورت دارد ،پس اگر خستگی
به دنبال هر فعالیت ســاده بروز کرد
بهتر است برای آزمایش های قلبی به
پزشک مراجعه کنید.
اگر خستگی شــما مربوط به فعالیت
قلب تان بود داروهایی وجود دارد که
احساس خستگی را رفع کرده و انرژی
تان را احیا می کند.

•

(به نقل از افکارنیوز)
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زندان غرور و
افســردگی،
قابل زندان
به اين
زندانمي
است .آن صورت
هنگفتیفرهنگ
كشور براساس
متحملرشد
توسعه و
هزینهرههای
معنيدركهپی.
های پی
پذيرد،ی
دستیاب
توس��عه در حوزههايي چون سياست ،اقتصاد و اجتماع ارتباطي مستحكم با بخش
چیزی است
ما اغلــب کیفیت زندگــی را با شیوه نگرش به زندگی
فرهن��گ دارد همچنين ديگر بخشهاي غير فرهنگي مرتب��ط در فرايند تغيير و
تلفیق
اســتانداردهای
یک زندان
تواند برای
که م
شمادارند،
فرهنگ قرار
یتأثير
تحت
معناي��ي
زندگــیاند و به
عوامل فرهنگي
تحول و توس��عه با
می
مدتی این
بعد از
بنابراينکنیم و
ترجيحاتآرامش و
ایجادازکند و یا
نشدنی
ارتباطاجتماعرها
مشخص
بهصورت
طراحي يك
معماري و
مهندسي در
فرهنگي و
فعاليت
شد.فرهنگي است و اين فعاليت بايد
مهندس��ي
اصلي
حوزهخواهد
ناپدید
دهد.
هايارزانی
شما
شادی بارا به
هر نظامي
كاركردهاي
گيرد.
زندگی صورت
مهندس��ي
بیشتری را
فضای
ســاده
بینیــدبايدو تجربه
سياسي وشــما
اقتصادي ،آنچه
اجتماعيمی
رنگ ،ماهيت و هويت فرهنگي جامعهاي كه نظام اجتماعي در آن ش��كل گرفته را
تحتتاثیر
برای شــما ایجاد میکند .آرامش میکنید نگرش شما را
منعكس كند ،بنابراين بايد در نظر داش��ت كه در يك نظام سياسي ،وجه فرهنگي
داشت
خواهید
بیشــتری
نمیتوانیدامکان
منوالاز طریق
همينجهان
شما با
قرار می
دهد.نيز به
اقتصادي
يك كاركرد
دارد و در
توجه ق��رار
خاطر نيز مورد
آن نظ��ام
لذت
بیشتر
زندگی
از
مســلما
و
اینگونه
آن را میسر کنید .اگر
است
ارتباط برقرار
خود
افکار
و
حواس
وجه فرهنگي مورد توجه است .براي ترسيم جايگاه مهندسي فرهنگي يك كشور يا
بتوانیدتوجه و
فرهنگ را مورد
راهبردهاي آن
نقشه
فرهنگيبرد.
خواهید
احســاس و
کنید .اگر
نخست بايد بتوان زمينهها و می
این روزها شــادی و نشاط نوعی پس چگونه شاد شویم؟
عادي و
گونهای
وضعيتبــه
كليات،خود را
شناخت قرار داد .در اين راستا نوع نظام فرهنگي،تفکر
آرماني صحیح
انگار خرق اجتماع شده است.
در پــی یک پژوهــش مهمترین •
و ارزشهاي نظام فرهنگي چون اس��المي � ايراني مدنظر است كه اين فعاليت
نيزرا نیز به
جهــان
کنید
مدیریــت
هرچقدر بیشتر به دنبال یافتن آن عواملی که با غلبه بر آن میتوان سد دوم :گامهای کمرشکن
با انجام يك بسترسازي مشخص در جامعه و طراحي راهبردهاي فرهنگي با توجه
خواهید کرد.
معناي تجربه
ای دیگر
تاملمهندسي يكگونه
مکث
اندکی
حرکت کنی ،بیشتردست نیافتنی به این کیمیای خوشبختی دست به راه
تحوالت انقالبي
نظام به
ميوش��ود.
ممكن
حل:موجود
امكانات
تزکیه نفس
سپاس،
و
شناسی
حق
به نظر میرسد.
یافت موارد زیر ارئه شد:
است در
شــما را
کــه
گیر اين فعاليتها بايد با تخريب ،ترميم و
كه تمام
نوسازيها
فرهنگــیها و
مداوم ،بازسازي
درصورت
صورتاز گيرد
انجاماست که
هایی
جملهكهعادت
اقتصاديو ….
اما به راستی چرا اینگونه است؟
اجتماعي وکرده
سياسي،پیچیده
هايزندگی
حوزه از
بازسازيهای
شبک
•
نخواهد
تواندنتيجه
فرهنگي
تالشبهها در
فعاليتها،
نشدن
بخشيد.نسبت به
شــما را
نگرش
مهندسيمی
حوزهشما را
لحظه
لحظه
اينمسلما
است،
آیا این درســت است که به دنبال سد اول :پیچیدگی
ساختار كنوني كش��ور برمبناي مدل فرهنگي قديمي طراحي شده است و امروزه
تحرک جهان تغییردهد.
تعقیب میکند و به تنش و
شــادی در جاهای غلط هستیم؟ راه حل :سادگی
بشدت نيازمند بازسازي اين فضا هستيم.
را
شما
روان
و
روح
این
و
دارد
ی
م
وا
•
آیا شادی به این معناست که چه افرادی که از همــان اول کودکی
ادامه در صفحه 15
خزائيبه چه مقــداری و در
چیزی
گیرند خسته
دكتركريممی
تحت آمــوزش قــرار
ناامیدی و
چهارم:
کرد .و عضو هیأت علمي سد
اسالمي
فرهنگ و اندیشه
پژوهشگاه
خواهدپژوهي
٭دكتراي آینده
مجتهدي
چهپورحسن
دكترقاسم
دكترحسين
آوریم.
دست
به
زمانی
در مــورد مزایای ســادگی قطعا در حالی که لحظهای تامل ،سکوت ،سرخوردگی،
تلفن گروه دین و اندیشه88761257 :
بعضی افراد معتقدند شادی چیزی چیزهایی میدانند .فکر میکنید آرامش و تزکیه نفس کافی است تا راهحل :امیدواری

13

گ
رهبين
ه

13

سدهای
شادی را
کناربزنید!

شبیه عاشق شدن است که البته
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که چرا این افراد موی سر خود را از

دكترحسينخزائي٭

بح��ث و پرداخت��ن به حوزه مهندس��ي فرهنگي نيازمند ارائ��ه تعريفي از
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است .سازماندهي تفكر فرهنگي
مهندسي و مديريت فرهنگي در يك جامعه
كشور برمبناي نظامهاي چهارگانه سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و
تمامي نهادها ،س��ازمانها ،مراكز زيرمجموعه آنها مورد بررسي قرار ميگيرد.
بود.خالصه مهندسي فرهنگي به تبيين ساختار فرهنگي يك جامعه يعني
نخواهدطور
به
فرهنگ موجود جامعه و ساختارهاي آن ميپردازد تا براي دستيابي به كمال،
اما چگونه امیدوار باقی بمانیم؟
اصالح و تقويت آن فرهنگ گام بردارد.
دســت
به
آن
کنترل
بــرای
نیز
برای
برنامه وآياانگیزه
داشتناماهدف،
فرهنگ قابل مهندسي است يا خير ،بايد مطرح كرد كه
درباره اينكه
هايآورد.
خواهید
چیزهایی
رسیدن به
اعتقادي انسانها به هستي
استپيش فرض
باورها و
موفقیتبراس��اس
فرهنگ ،نظامي
• و ارزشهاي زندگي افراد اس��تخراج
هنجارها
جايگاه،
كه براس��اس آن
اس��ت
تواند
امیــدواری می
همراه
که به
گیریافراد و طبيعت
گوشهس��اير
خداوند،
برابر
در
را
اف��راد
تواند
مي
نظ��ام
اين
ش��ود،
مي
جان بخش و محرک باشد .افرادی سد ششم:
سازماندهي كند .در زماني كه سه بنيان اساسي رفتارها ،اعتقادات و ارزشهاي
که موفق هســتند هیچگاه خود راه حل :گسترش ارتباطات
انس��انها در يك قالب مشخص مورد مطالعه قرار ميگيرد و باورهاي انسانها
تنهااز به
رفتارهايآنها
پذيرشیکنند.
سرزنش نم
ربطی
كند،چه
ارتباطی
شبکه
گسترش
مشخص
تغيير مي
انسانها
محيط و ساير
جديد
را نيز با
در
افراد
ایــن
اندیشــند.
ی
حال م
بررسی۲۰
یک
طبق
دارد.
شادی
به
است كه تغييرات فرهنگي يك جامعه نتيجه نوسانات ذهني ،فكري و رفتاري
است.
جوامع
ساير
با
فرهنگي
و
علمي
فكري،
تبادالت
و
ها
انسان
مدرسه و ورزش نیز موفق هستند ساله از  ۴۰هزار نفر ثابت شد که نه
تاثیر داش��ته
ضرورت
جامعه
تنهابراي
اضطرابانس��انها
رفتارها وو باورهاي
زمان��ي كه
افسردگی
و کمتر دچار
دوستان
تحت
شادیيكشما
باش��د بايد تمام اعضا در هر زماني براي حفظ و اس��توار نگه داشتن باورهاي
مقابل
در
افراد
این
تحمل
میشوند.
هرو
دوستانتان
دوست
بلکه
است
شما
خود تالش كنند ،در يك جامعه بخشهاي اقتصاد ،سياس��ت و فرهنگ با
دهید
اجازه
بود.
خواهد
بیشتر
اید
ه
ندید
کنون
تا
که
کسانی
حتی
درد اق��دام مثبت و منفي خود در جهت اصالح و تخريب ديگري گام بر ميدارند
رویا فرو
يك و در
باشید
نقش
ش��ود،هستند
زمینهميموثر
درهااین
بنابراينوبا اين
منتقل
س��اير بخش
بخش به
رویاییآن از
کمی نتيجه
و
است.
هندسه پذير
مهندسي
تواندادعا كرد
ایــن مميیتوان
روید.استدالل
منبعیكهبرای
مثل
درست
کنند.وشادی
قابلمی
فرهنگ ایفا
معني كه
پذيرد،
صورت مي
هر كشور براساس فرهنگ آن
موفقیترشد
کسب توسعه و
باشد.
شبکه
که بهدراينبین
اســت
ویروسی
توس��عه در حوزههايي چون سياست ،اقتصاد و اجتماع ارتباطي مستحكم با بخش
افراد گسترده میشود.
•
فرهن��گ دارد همچنين ديگر بخشهاي غير فرهنگي مرتب��ط در فرايند تغيير و
افراد
بیشتر
روزها
این
متاســفانه
غصه
و
غم
کردن
سرکوب
پنجم:
سد
تحول و توس��عه با عوامل فرهنگياند و به معناي��ي تحت تأثير فرهنگ قرار دارند،
ترجيحاتو
گوشهگیری
صورترا به
طوالنی
کنیدو طراحي يكزمان
احساس
واقعی
راه حل:
مشخص از
اجتماع به
معماري
مهندسي در
بنابراين
فرهنگي و
فعاليتازبايد با
است و اين
اصلي حوزه
سیر
فعاليتدرهايجوامع
برخورد
اجتناب
فرهنگيمعنا
مهندس��يبه این
دیدگاه مثبت
داشتن
نظامي بايد
اقتصادي،
صورتبهگيرد.
شادی
اجتماعيازهراین
سياسيدرو نتیجه
کنند.
كاركردهاي می
خــود اجازه
مهندس��يهرگز
نیســت که
رنگ ،ماهيت و هويت فرهنگي جامعهاي كه نظام اجتماعي در آن ش��كل گرفته
فرهنگيراکه
بود .این
ندهید که احســاس غــم و اندوه مســری دور خواهند
منعكس كند ،بنابراين بايد در نظر داش��ت كه در يك نظام سياسي ،وجه
محدود
دیگران
خــود را
ارتباط
موردتمام
نيز که
والدینی
کنید.
اقتصاديبانيز به همين منوال
كاركرد
تالششانو در يك
توجه ق��رار دارد
آن نظ��ام
مشــکالت
و
خود
به
تنها
و
کنید
دچار
فرزندانشان
که
اســت
این وجه فرهنگي مورد توجه است .براي ترسيم جايگاه مهندسي فرهنگي يك كشور يا
مورد توجه و
فرهنگ را
راهبردهاي آن
تاثیربايد بتوان
نشوندنخست
اندوهفرهنگي
غم ونقشه
طوالنی
مدت
بعــد از
زمينهها وفکر کنید
برعکس را
آرماني
و
عادي
وضعيت
كليات،
فرهنگي،
نظام
نوع
راستا
اين
در
داد.
قرار
شناخت
تصور خواهید کرد که این مشکل
مشاهده خواهند کرد.
و ارزشهاي نظام فرهنگي چون اس��المي � ايراني مدنظر است كه اين فعاليت
نيزکه
حالی
در
شماســت.
آن
از
تنها
که
شود
ی
م
بعضی اندوهها سبب
با انجام يك بسترسازي مشخص در جامعه و طراحي راهبردهاي فرهنگي با توجه
مشکالت
و
شما
نیست.
طور
این
در
و
شده
سازگارتر
فرد با
محیطموجود ممكن ميش��ود .مهندسي يك نظام به معناي تحوالت انقالبي
به امكانات
نیست.
فرد
به
منحصر
چندان
شما
کند.
جلوحرکت
سمت
به
زندگی
مداوم ،بازسازيها و نوسازيها است كه تمام اين فعاليتها بايد با تخريب ،ترميم و
درصورت انجام
صورت گيرد
به حوزه
بازسازي
مردم
ارتباطكهخود را با
اقتصادياست
اجتماعي و کافی
سياسي ،و اندوه
هايعدم غم
معنی
شــادی
نخواهد بخشيد.
فرهنگي
حوزه مهندسي
فعاليتها ،تالشها
نشدن اين
شــوید
نتيجهمتوجه
دهید تا
افزایــش
ســاختگی دراصال
شادی
نیســت.
استراو امروزه
طراحي شده
قديمي
ساختار كنوني كش��ور برمبناي مدل
تجربه
مشکالتی
چنین
فرهنگي نیز
هستيم .آنها
کردن
درست نیســت .با سرکوب
بشدت نيازمند بازسازي اين فضا
ارتباط
این
در
بســا
چه
و
اند
ه
کرد
را
بیشتری
ناراحتی شما چیزهای
ادامه در صفحه 15
خواهید
اسالمي•
اندیشهکنید.
فرهنگ وکشف
موثری نیز
علميحل
کرد.پژوهي و عضو هیأت راه
پژوهشگاه
آینده
سرکوب٭دكتراي

زندگی ...

حتی احســاس مثبت خــود را و
پروانه صفایی مقدم
دکتر
تلفن گروه دین و اندیشه88761257 :
در نتیجه افسردهتر و مضطربتر
روانشناسبالینی
ب رسان خواهید شد .با بیان ناراحتی روشی
(زیباشــودات کام)
باتری خود را شــارژ کنید و برای مطمئنا امیدواری آســی 
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جدولروزنامهايراندارایدو«شرحعادیوويژه»است.درصورتتمايلبهحلدوشرحابتدايکیازشرحهارابامدادحلکردهو
جدولروزنامهايراندارایدو«شرحعادیوويژه»است.درصورتتمايلبهحلدوشرحابتدايکیازشرحهارابامدادحلکردهو
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جدول
جدول ويژه
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه

افقي:
 –1گناه��كار ،بزه��كار – مژدگاني
خوش خبر – گذرنامه
 -2قديم��ي و كه��ن – وبا – صابون 2
خياطي
3
 -3داخل – مركز كانادا – ناتوان
 -4از اعداد ترتيبي – آبزي درودگر 4
– ب��ر ش��انه ه��ر كس مينشس��ت 5
خوشبخت ميشد
6
 -5دعاي معروف صبح جمعه – آدم
بسيار سختگير و جدي – پانصدهزار 7
قديم
8
 -6س��ند – مقاب��ل ج��زر – موازنه
داراي��ي و بده��ي حال��ت تع��ادل و 9
توازن
10
 -7آماس��يدن – نام پس��رانه – وزغ
11
– خاندان
 -8دانش��ي ك��ه وظيف��ه اصلي آن 12
ت��الش ب��راي درك تاري��خ تكاملي
13
حيات است
 -9سطح داخلي دست يا پا – تكبر 14
– ملعون تاريخ – واحد پول چين
15
 -10س��تيز – منق��ار كوتاه – مار از
آن بدش ميآيد
عض��و يك جامعه چند س��ال ميتواند
 -11م��واد زائ��د خ��ون – فرزند – از توقع طول عمر داشته باشد
پرندگان مهاجر
 -9اثر چربي – مايه روشنايي – نوبت
رش��د
–
آرش��يو
–
ماليم
 -12لطيف،
پاسباني – جوش جواني صورت
كردن
 -10از آثار ديدني و باس��تاني اس��تان
 -13چاقوي آش��پزخانه – هماهنگ ،سيستان و بلوچستان – چوب خوشبو
جور – حشره موذي
– مرواريد دهان
 -14يازده! – س��نگيني كه بر جس��م  -11نظر – نياكان – نام دخترانه
فرود ميآيد – يأس ،دلسردي
 -12مبه��وت – مجموعه – س��وغات
 -15زين و برگ اس��ب – حومه تهران گجرات
– سالك
 -13لق��ب حض��رت فاطم��ه (س) –
عمودي:
كشور فالسفه – همان يك است
 -1ت��ازه كار – ق��رارداد معروف��ي كه  -14باد س��رد – از نامهاي خانمها –
در اول اس��فند  1206خورشيدي بين نفس سوزناك – تيره شده
روسيه و ايران امضا شد
 -15شاه سلجوقي – مركز ژاپن
 -2جزيره معروف اندونزي
حل جدول عادی شماره 5101
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افقي 15 14 13 12:مضارع
5 4 3 2 1
11 10 9 8
مژدگانياثري1از لوئي ش��ارل آلفرد دوموس��ه
-8
 –1گناه��كار ،بزه��كار –
فرانسوي
خوش خبر – گذرنامه
صابون 2
كلم��هاي به نش��انه تعجب و حيرت
 -2قديم��ي و كه��ن – وبا – -9
– كلمه3ش��گفتي – درجه ،مقام – لقب
خياطي
 -3داخل – مركز كانادا – ناتوانشيطان
 -10داد 4و س��تد – ضد روز – پدر علم
 -4از اعداد ترتيبي – آبزي درودگر
– ب��ر ش��انه ه��ر كس مينشس��ت
ژنتيك 5
 -11سيوششمين رئيسجمهور اياالت
خوشبخت ميشد
6
متحده – خرده سنگ – يگانه
 -5دعاي معروف صبح جمعه – آدم
7 -12
كلمه س��ؤالي – حلقه فلزي داخل
بسيار سختگير و جدي – پانصدهزار
اتومبيل – بانگ
قديم
موتور 8
 -13ايوان وسيع جلوي طبقات – رفيق
 -6س��ند – مقاب��ل ج��زر – موازنه
تع��ادل و 9
يارخوش!
–
داراي��ي و بده��ي حال��ت
حرف عطف – زخمها – تيرهاي از
-14
توازن
10
پستانداران دريايي
 -7آماس��يدن – نام پس��رانه – وزغ
11 -15
نوعي شنا – جنگ – سركش
– خاندان
عمودي:
 -8دانش��ي ك��ه وظيف��ه اصلي آن 12
تكامليهش��تمين ماه ميالدي – اس��تفاده
ت��الش ب��راي درك تاري��خ -1
13
حيات است
از اص��ول مكاني��ك در سيس��تمهاي
 -9سطح داخلي دست يا پا – تكبر 14
بيولوژيكي مانند انس��ان ،جانوران ،گياه،
– ملعون تاريخ – واحد پول چين
ياخته
اندام و 15
 -10س��تيز – منق��ار كوتاه – مار-2اززن پادش��اه – من و جنابعالي – واژه
افقي :آن بدش ميآيد
جامعهگاو
مخصوص
توضيح – علوفه
چند س��ال ميتواند
اي يك
عض��و
سومي – فرزند
مدالخ��ون
جنسزائ��د
– -11م��واد
عمرافزار
طولدست
نويسنده –
داشته باشد
– -3پايهاز – توقع
 -1نشانه – فديه
 -2موجوداتيپرندگان
مايه – مرد
اقتص��اد
س��متاثر– علم
روشنايي – نوبت
چربي –
مهاجراز همزيستي  -4كن��ار-9 ،
ريس��هدار كه
لطيف ،ماليم
آرش��يو –عرب
رش��د پاسباني – جوش جواني صورت
س��اختي– (عامل
-12زنده نور
قارچه��ا و مواد
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)0.62
ساز
ش��اهنامه –
 -5ratingشخصيتي در
اس��تان
باس��تاني
ديدني و
difficultyآثار
 -10از
رونق – بلي
كردنميآين��د –
فتوس��نتز) پديد
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حشره
 -3قورباغ��هجور –
دهانش��يريني –
مرواريدنوعي
رس��تم –
موذي– جمع  -6فرزن��د –
حصي��ر
درختي –
 -14يازده! – س��نگيني كه بر ترسيده
جس��م  -11نظر – نياكان – نام دخترانه
جن
آيد –
فرودازمي
جنگ –
 -12هيتلر –
دلسردي  -7حكومت عصر
هنوز – س��وغات
مجموعه
مبه��وت –
يأس،بخشي
البروج –
فلك
 -4بخشي معين
از خودرو – -15
هشتم
تهران– حرف
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حض��رت
ديدنيلق��ب
 -8از نق��اط -13
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كيلومتري
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شهرهمان
فالسفه –
كشور
 -6كان��ون دايره – م��رغ
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نش��انه
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قيمتها – موجود
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شماره
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عادیش��ادي
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Puzzle
)(Hard, difficulty rating 0.62
سودوکو در صفحه 16
 2اعداد
جدول

3
5

2

8

7

جدول ويژه

>>حل در صفحه 34

 15 14 13 12 11 10 9 8مضارع
 -8اثري از لوئي ش��ارل آلفرد دوموس��ه
فرانسوي
 -9كلم��هاي به نش��انه تعجب و حيرت
– كلمه ش��گفتي – درجه ،مقام – لقب
شيطان
 -10داد و س��تد – ضد روز – پدر علم
ژنتيك
 -11سيوششمين رئيسجمهور اياالت
متحده – خرده سنگ – يگانه
 -12كلمه س��ؤالي – حلقه فلزي داخل
موتور اتومبيل – بانگ
 -13ايوان وسيع جلوي طبقات – رفيق
– يارخوش!
 -14حرف عطف – زخمها – تيرهاي از
پستانداران دريايي
 -15نوعي شنا – جنگ – سركش
عمودي:
 -1هش��تمين ماه ميالدي – اس��تفاده
از اص��ول مكاني��ك در سيس��تمهاي
بيولوژيكي مانند انس��ان ،جانوران ،گياه،
اندام و ياخته
 -2زن پادش��اه – من و جنابعالي – واژه
توضيح – علوفهاي مخصوص گاو
افقي:
 -3پايه – نويسنده – دستافزار
 -1نشانه – فديه – جنس مدال سومي
 -2موجوداتي ريس��هدار كه از همزيستي  -4كن��ار ،س��مت – علم اقتص��اد – مرد
قارچه��ا و مواد زنده نور س��اختي (عامل عرب
(Hard,
rating
 –difficultyنوعي ساز
شخصيتي در ش��اهنامه
)-5 0.62
فتوس��نتز) پديد ميآين��د – رونق – بلي
– رفيق يكرنگ
در مكالمه
 -3قورباغ��ه درختي – حصي��ر – جمع  -6فرزن��د رس��تم – نوعي ش��يريني –
ترسيده
جن
 -4بخشي معين از فلك البروج – بخشي  -7حكومت عصر هيتلر – جنگ – هنوز
بيگانه – حرف هشتم
از خودرو – موبيز
 -8از نق��اط ديدني اس��تان چهارمحال و
 -5پروردگارا – ورزش آبي – سرمشق
 -6كان��ون دايره – م��رغ ميرود – چين بختياري در  40كيلومتري شهر لردگان
 -9نفس خسته – جنگل درخت – علت
ملي
 -7قس��متي از دس��ت – افزايش مداوم – بازي خانمانسوز
قيمتها – موجود نامرئي – نش��انه فعل  -10كش��ور ابوظب��ي – س��وداي ناله –
موسيقيدان عصر ساساني
حل جدول ويژه شماره 5101
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شهری که به زمین فرو میرود!

چاقی،بالیجان ۶۰درصدازایرانیان

شــهر کیرونا (گیرون) در ســوئد
سرنوشت عجیبی پیدا کرده است.
زمین زیر شهر دارد خالی میشود!
بله درســت خواندید .این شــهر
که در شــمالیترین منطقه سوئد
واقع شــده ،بیست سالی است که
با اســتخراج دائمی سنگ آهن از
معادنی در عمق زمین خو گرفته
اســت .اما ظاهرا تــا ابد نمیتوان
زمین را خالی کرد و انتظار داشت
که سطحش سر جا باقی بماند.
احتماال به همین دلیل اســت که
حاال قرار است شهر کرونا را حدود
سه کیلومتر به سمت شرق جابهجا
کنند .والاستریتژورنال نوشته که
چنین اقدامی واقعا بیسابقه است
اما توجیهاتی برایش وجود دارد.
کرونا بزرگترین معدن سنگ آهن
دنیا را در اختیار دارد و مردم شهر
هم اکثرا بــه کار در همین حوزه
مشــغولاند .اگر قرار باشــد شهر
حفظ شــود ،مجبورند کار معدن
را متوقف کننــد و همه مردم هم
بیکار میشــوند .اما مــردم این را

نمیخواهنــد .بــه
همین خاطر اســت
که قرار اســت شهر
جابهجا شود.
تقریبا یک دهه پیش
بود که یک شــرکت
معدن متعلق به دولت سوئد رسما
نســبت به تداوم استخراج سنگ
آهن از این شــهر هشدار داد .آنها
میگفتند برای رسیدن به سنگ
آهن بیشتر باید تا عمق زیادی در
زمین فرو رفت و این مساله باعث
خالیشدن مرکز شهر خواهد شد.
خب حاال همین اتفاقدارد میافتد.
در ماه می سال جاری ،استخراج از
سطح دیگری از معدن شروع شد و
حاال دیگر واقعا خطر سقوط شهر
به درون زمین جدی شده است.
حاال بر اساس برنامه جابهجا کردن
شهر ،قرار است سه هزار آپارتمان
و خانه از جا کنده شــوند و نوزده
عمــارت تاریخی هــم به منطقه
جدیدی منتقل خواهند شــد .از
آنجا که اقتصاد شهر کرونا به شدت

رئیس پیشین دانشگاه علوم طی یک سال بیماریهای مزمن کمتر از حد الزم میوه و ســبزی
پزشکی تهران میگوید چاقی بوده کــه چاقی و اضافــهوزن از مصرفمیکنند.
و عوارض آن عامل  ۶۰درصد مهمترین علتهای ابتال به آن به
شمار میرود.
مرگ و میرها در ایران است.
 ۸۰درصد ایرانیان ورزش
کارشناســان تغذیــه ،بدخوری و
منیکنند
باقــر الریجانــی در مــورد تاثیر
کمتحرکی را عامــل مهمتری از بدخوری مضرتر از پرخوری
پرخوری در اضافــ ه وزن ایرانیان بــه گفتــ ه الریجانــی "در بروز کمتحرکــی در افزایــش وزن به
یدانند.
م
چاقی عوامل خانوادگی و ژنتیک خبرنگاران گفت« :با وجود زندگی
باقــر الریجانی ،رئیس پیشــین میتوانند نقش داشــته باشند اما ماشــینی در تهران و شــهرهای مطرح است .بنابر این گزارش زنان (رحم) ،تخمدانو پستان ثابت شده
دانشگاه علوم پزشکی در حاشیه تغذیه و میــزان فعالیت فیزیکی بــزرگ  ۶۰درصد افــراد فعالیت در کویت  ۷۰درصد و در عربستان و حتی سرطان کولون نیز در این
برگزاری سمینار چاقی در تهران ســهم عمدهتری در تبدیل شدن فیزیکی ندارند و این خود منجر به تــا  ۳۵درصد چاقتر از گذشــته زنان از شــیوع باالتری برخوردار
است.
افزایش چاقی میشود».
به خبرنگاران گفت« :کسانی که چاقی به یک بیماری دارد".
هستند.
شایعترین علتهای مرگ در ایران
دچــار چاقی جدی میشــوند از کارشناســان و مشــاوران تغذیه از میان کســانی نیز که به دلیل
به ترتیب بیماریهای قلبی ،سوانح
مشکالت قلبی ،عروقی و همچنین نیز نقش بدخــوری و کمتحرکی وضعیت شــغلی خــود از تحرک تاثیر چاقی در افزایش سرطان
مشکالت کیسه صفرا ،استرس و را در اضافــهوزن ایرانیــان مهمتر نسبی بیشتری برخوردارند ،افرادی اضافهوزن و شکل پیشرفت ه آن که و حوادث ،و سرطان تشخیص داده
انوع ســرطانها بیشتر از دیگران از پرخــوری ارزیابــی میکنند .که به طور منظم ورزش میکنند چاقی خوانده میشــود از عوامل شده که در مورد اول و سوم نقش
مهم ابتال بــه بیماریهایی چون اضافهوزن چشمگیر است.
رنج میبرند».
افزایش مصرف غذاهای پرچربی و بسیار اندک هستند.
پرکالری ،در کنار تغییر عادتهای به اعتقاد کارشناسان پوشش دیابت ،بیماریهای قلبی و عروقی
غذایی ،از جمله انتقال مهمترین زنان ایران و محدودیتهایی و سکتههای قلبی و مغزی شناخته هشدار در مورد سونامی سرطان
اضافهوزن  ۵۴درصد مردان و
وعدهی غذای روزانه به ساعتهای که در حکومــت جمهوری شده است.
آلودگیهای زیســتمحیطی ،به
۷۰درصد زنان
ســازمان بهداشــت جهانی سال پایانی شب نقش مهمیدر افزایش اسالمی بر آنها تحمیل شده در چاقی در اغلب مــوارد با افزایش ویژه ریزگردها و غباری که هوای
 ۲۰۰۵میالدی در گزارشــی که وزن دارند.
کم تحرکی بیشتر این بخش فشار خون همراه است و با برخی از بســیاری از اســتانهای ایران را
به وضعیــت ســامت در ایران کاهش مصرف میوه و ســبزی و از شهروندان تاثیر مستقیم انواع سرطان ازجمله سرطان روده آلوده کرده ،همچنان که سوخت
اختصاص داشت شیوع اضافهوزن کمتر شــدن فعالیت جسمی ،به داشته است.
بزرگ و پروستات رابطه مستقیمی و خودروهای غیراستاندارد نیز از
در میان مردان ایرانی را  ۵۴درصد ویژه در کالنشهرها از عوامل دیگر مطابق بررسیهایی که نتایج آندر دارد.
عوامل اصلی افزایش بیماریهای
چاقی اکثریت ایرانیان محســوب نشریه اروپایی تغذیه بالینی منتشر بر اســاس تحقیقات انجامشده ،قلبی ،تنفسی و سرطان به شمار
و بین زنان  ۷۰درصد اعالم کرد.
بر اســاس این گزارش عامل  ۷۰میشود.
شد ،در حال حاضر موضوع چاقی امــروزه تأثیــر چاقــی در بروز میروند.
درصد از مرگهای گزارش شــده  90درصد مردان و  ۸۶درصد زنان زنان در اغلب کشورهای خاورمیانه سرطانهای زنان از جمله آندومتر ناصر پارسا ،استاد و پژوهشگر ارشد

وابسته به سنگ آهن است ،مردم
هم اکثرا مخالفتی بــا این برنامه
ندارند.
شهر کرونا پیشتر به خاطر نورهای
شــمالی و هوای بســیار سرد و
ی و غروبنکردن
زمســتان طوالن 
خورشــید در فاصلــه  30می تا
 15ژوئیه شــهرت داشت ،اما حاال
جابهجایی شهر هم به این فهرست
اضافه میشود.
چنین سرنوشــتی برای یک شهر
خیلی عجیب اســت .امــا ظاهرا
شــهری در آالســکا هم تا سال
 2017میالدی از پهنه زمین محو
خواهد شد! بنابراین این خطر هم
جدی است و هم عجیب.

•

در زمینه سرطان و ژنتیک مولکولی
در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا،
سال گذشــته در جمع استادان و
دانشــجویان دانشگاه آزاد بروجرد
هشدار داد که تا سال  ۲۰۱۵یک
"سونامی سرطان"در ایران به وقوع
خواهد پیوست.
ظاهرا این سونامی دو سال زودتر
از اســتان کرمان آغاز شده است.
مطابــق برخــی گزارشهایی که
میانهی مرداد سال جاری منتشر
شده اســتان کرمان برای سومین
ســال پیاپــی در بــروز بعضی از
ســرطانها از جملــه حنجره و
مثانه در رتبه اول ،و در شــیوع و
بروز سرطان دستگاه تنفسی جزو
نخستین اســتانهای کشور قرار
گرفته است.
•

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان

  تضمین بهترین نرخ روز
با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 11 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
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چگونهخو ِد واقعیتانباشید

به نظر برســد اما اینها در طوالنی
یا کوتاه مدت تاثیر مخربی بر شما
خواهند داشــت .یادتان باشد هر
چیزی که تاثیر منفی داشته
باشد «باحال» نیست .فقط
خودتان باشید.

با اینهمــه آدمهــای تقلبی در
دنیا ،یک انســان واقعی بودن
کار ســختی اســت .چرا با
صادق بودن بــا خودتان و
اطرافیانتان خودتان را از
بقیهمتمایزنکنید؟
اینمسئلهاهمیتزیادی
دارد و با این کار خودتان
را نزد دوستان و خانواده
قابلاعتمادتر میکنید.
همه ما دوست داریم که
در هر جمعی جا داشته
باشــیم و میتوانید بدون
تغییر دادن خود واقعیتان به
آن دست پیدا کنید.
مراحل
•

 .۱همرنگ جماعت نشوید.
ایــن مهمتریــن مرحله اســت.
خیلی وقتهــا کاری را میکنیم
که میبینیم بقیــه آدمها انجام
میدهند تــا بتوانیم در میان آنها
جایی داشته باشیم .اما این راهحل
موفقیت نیست .واقعی بودن یعنی
خودتان باشــید .همچنین ،وقتی
خودتان هستید،دوستان بیشتری
هم خواهید داشــت .آدمها را به
ســمت خودتان جــذب خواهید
کرد و گفتگوهایــی عالی با آنها
خواهید داشــت .یادتان باشد این
فقط در صورتی ممکن خواهد شد
که سعی نکنید کسی باشید که
نیستید .فقط باید خود واقعیتان
باشید.

>> نکات

باشید.

•
 .۳اگر مطمئن نیستید اشکالی
ندارد.

• این یک شــبه اتفاق
نمیافتد ،یــک فرایند
تدریجی است .مسئله
مهم این است که دلسرد
و ناامید نشوید.
• تظاهر نکنید کسیدیگر
هستید.
هر کس به طریقــی خاص و
جالب است.
• اگر بــرای دور مانــدن از افراد
مسموم مشــکل دارید ،از یکی از
دوستان کمک بگیرید.
• از افراد شــادی که همیشــه
میگویند ناراحت هستند دوری
کنید چون ممکن اســت همین
تاثیر منفی را روی شما هم بگذارند.

اگر مطمئن نیستید که واقعاً که
هستید ،اینکه االن که هستید را
فراموش کنید ،دیر یا زود متوجه
میشــوید .فقط کافی است همه >> هشدارها
خصوصیاتــی که دوســت دارید • همرنگ جماعت نشدن به این
داشته باشــید را یادداشت کنید معنی نیست که دقیقاً متضاد آن
و طــوری رفتار کنید کــه انگار را انجام دهید .یکسری چیزهای
این خصوصیــات را دارید .به این خاص هســتند که همــه انجام
میگویند خلق دوبــاره خودتان .میدهند مثل مدرســه رفتن/کار
شایددر ابتدا سخت باشد اما ناامید کردن/هــر روز ورزش کردن .اما
نشوید .در آخر کار باالخره خودتان سبک و روش آدمها ممکن است
خواهید شــد ،همان کســی که متفاوت باشد.
دوست دارید باشید .از آسانترین • وقتی سعی میکنید خودتان را
ایــن خصوصیات شــروع کنید و از نو خلق کنید ،ممکن است مردم
بعد به ســرا غ آنهایــی بروید که بگویند که میخواهید سعی کنید
•
داشتنشان سختتر است .فقط به کسی باشید که واقعاً نیستید .اگر
 .۲از افراد مسموم دوری کنید.
افراد مســموم کسانی هستند که خودتان فشار نیاورید .فشار همیشه این اتفاق افتاد ،سعی کنید این کار
شما را برای انجام کارهای نادرست به چیزهای خوب منتهی نمیشود .را تدریجیتر پیش ببرید .به عبارت
دیگر ،به جای خلق دوباره خودتان
تحت فشار قرار میدهند .به هیچ •
عنوان نبایــد در برابر آنها مغلوب  .۴از ایدههای متداول دنبالهروی در یــک روز ،ســعی کنید یک
خصوصیت از لیستتان را انتخاب
شــوید .هیچوقت! نباید کاری را نکنید.
بکنید که خودتان نیســت .وقتی یکســری چیزهــا هســتند که کنیــد و یک هفتــه روی آن کار
کاری کــه از آن لذت نمیبرید را «باحال» به شمار میروند و هیچ کنید .بعد وقتی احســاس کردید
انجام میدهید ،خــود واقعیتان توضیحی برای چــرای آن وجود که در شما جا افتاده است ،سراغ
نیستید،درست است؟ همه ما یک ندارد .اگر اعتقادی به آنها ندارید از خصوصیت بعدی بروید.
ســمت تیره و یک سمت روشن آندنبالهروی نکنید .کارهایی مثل
•
داریم .و عاقالنه این است که سعی سیگار کشیدن یا مشروب خوردن
کنید همیشه به آن روی روشنتان شاید در بعضی مکانها «باحال»

پروتئینتقویتحافظهدرسالمندانشناساییشد

پژوهشــگران آمریکایــی به کلید
کشف رمز عارضه کم حافظگی در
سالمنداندست یافتهاند.
گروهی از پژوهشگران مرکز پزشکی
دانشگاه کلمبیادر آمریکادر مقالهای
که در نشریه علوم پزشکی کاربردی
منتشر شده است گفتهاند که عارضه
کمحافظگی مرتبط با افزایش سن
با مراحل اولیه آلزایمر تفاوت دارد و
ممکن است بتوان آنچه را که معموال

کمحافظگی "معمولی" سالمندان
تلقی میشود درمان کرد.
در ایــن مقالــه آمــده اســت که
آزمایشهای انجام شده روی موش
آزمایشگاهی نشــان داده است که
کاهش سطح نوعی پروتئین در مغز
میتواند عامل کاهش حافظه باشد.
نتیجه این تحقیقات ممکن اســت
به کشــف درمان برای کم حافظی
و حتی روشی برای افزایش حافظه

ســالمندان منجر شود هر چند در
حال حاضــر ،چنین دســتاوردی
مســتلزم ادامه تحقیقات در مورد
انسان است.
در آزمایشــی محدودتــر ،گــروه
تحقیقات مرکز پزشــکی دانشگاه
کلمبیا به بررســی مغز هشت نفر
بین سنین  ۲۲تا  ۸۸سال پرداخت.
این افراد وصیت کرده بودند اعضای
بدن آنان پس از مرگ به تحقیقات

ده راه برای تحمل ترافیک درونشهری

سفرهایدرونشهری که بهخصوص
هنگام صبح و برای رسیدن به محل
کار صــورت میگیرند ،به شــدت
استرسزاهستند.
بــه نقل از مجله ریدرز دایجســت
کانادا ،یک استاد روانشناسی ده راه
را برای تحمل ترافیک درونشهری
نشان کاناداییها داده است.
• یک

تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی
اســتفاده کنیــد .یکــی از عوامل
استرسزا در زمان رانندگی ،مساله
«کنترل» اســت .اگر با ماشــین
خودتان ســر کار میروید احتماال
استرس زیادی را در ترافیک تجربه
میکنید .علتش این است که با گیر
کردن در ترافیک حس خواهید کرد
که «کنترل» ازدستتان خارج شده
است .اما با استفاده از وسایل نقلیه
عمومی ،این استرس کمتر خواهد
شد .حتی اگر باز هم زیاد در ترافیک
بمانید ،خودتان را سرزنش نخواهید
کرد.
• دو

اگر امکانش هست ،با قطار اینطرف
و آنطرف بروید .اینجا هم مســاله
«عدم قطعیت» مطرح است .وقتی با
ماشین خودتان به محل کار میروید
و در ترافیــک میمانید ،اســترس
شــدیدی میگیرید چــون اصال
مطمئن نیستید که کی ممکن است
به مقصد برســید .قطار اما یکی از
وسایل نقلیه است که «قطعیت»اش
از بقیه باالتر است.
• سه

ترافیک را کاهــش میدهد .اما اگر
آدم درونگرایی هستید که ترجیح
میدهیــد در ترافیــک هم کتاب
بخوانید یا به موسیقی گوش دهید،
قطعا از ایــن راه حل هم خوشتان
نخواهد آمد.دیگر تصمیم با خودتان
است.
• چهار

دنبال گزینههای مختلف باشید.
در ســاعات اوج ترافیــک ،همه جا
واقعا شلوغ است .از خیابان بگیرید
تا مترو و بقیــه جاها .بنابراین پیدا
کردن گزینههای جدید برای بهبود
سفر درونشهری کار آسانی نیست.
نهایتش این است که شغل یا محل
کارتــان را عوض کنید و خودتان را
از استرس شــدید ناشی از ترافیک
نجات بدهید! اما از شوخی گذشته،
به این گزینههای پیشــنهادی فکر
کنید:
 از کارفرما بخواهید ساعت آغاز وپایان کارتان را به اندازه یک ساعت
عقب و جلو کند.
 اگر شــرکت متبوع شــما دفاتردیگری هم دارد کــه به منزلتان
نزدیکترند ،از کارفرما بخواهید که
گاهی کار شما را به ایندفاتر منتقل
کند.
 تالش کنید در ساعتی زودتر از اوجترافیک از خانه خارج شوید .در این
صورت زمانی سر کار میرسید که
دیگر همکارانتان هنوز نیامدهاند.
برنامه خاصی برای خودتان بریزید تا
از این وقت استفاده کنید.
• پنج

از رانندگی سریع در ترافیک پرهیز
کنید .اگر زیاددر ترافیک بمانید اما با
سرعت کم حرکت کنید ،خیلی بهتر
اســت از اینکه دائم در خیابانهای
شلوغدنبال رانندگی سریع باشید.

گاهی با دیگران همراه شوید.
ایــن راه البتــه برای همــه جواب
نمیدهد و بستگی به روحیه افراد
دارد .اینکــه دو یــا چند نفر با یک
ماشــین به ســمت مقصد حرکت
کنند ،نوعــی تعامل ایجاد میکند
کــه اســترس بعضیهــا از بابت

آرام و معقول رانندگی کنید.

پزشکی اختصاص یابد.
پژوهشــگران توانســتند  ۱۷ژن را
کشف کنند که سطح فعالیت آنها
با افزایش سن انسان تغییر میکند.
یکی از ایــن ژنها عامل تولید یک
نوع پروتئین به نام  RbAp48است
که میزان آن در مغز با گذشت زمان
و افزایش سن ،کاهش می یابد.
تحقیقاتی کــه روی موشها انجام
گرفت نشــان داد کــه موشهای
جوانی هــم که در اثر دســتکاری
ژنتیکــی ،توانایی تولیــد پروتئین
 RbAp۴۸درآنها کاهش یافته بود،
با وجود جوانی ،دچار نقصان حافظه
شدند.
در مقابــل ،اســتفاده از یــک نوع
ویروس برای تقویت مکانیزم تولید
این پروتئین در موشهای سالمند
باعث شد روند کاهش حافظهدر آنها
معکوس شود ،و این موشها حافظه
بهتری پیدا کنند.

پرفسور اریک کاندل ،از نویسندگان
مقاله ،گفته است که "این واقعیت
که توانســتهایم روند نقصان حافظ
مرتبط با افزایش سن در موشها را
معکوس کنیم ،دســتاوردی بسیار
دلگرمکنندهاست".
به گفته وی ،نتیجه تحقیقات دست
کم نشان میدهد که این پروتئین،
عاملی بسیار مهم در تقویت حافظه
است و کمحافظگی مرتبط با کهولت
ســن در واقع معلــول نوعی تغییر
عملکرددر نورونهاست.
پرفســور کاندل افزوده اســت که
"برخــاف آلزایمــر ،کمحافظگی
سالمندان با از دست دادن نورون ها
همراه نیست".
هنوز معلوم نیســت که آیا تنظیم
سطح پروتئین  RbAp۴۸میتواند
در مغز انسان هم ،مانند مغز موش،
باعــث تقویــت حافظــه و درمان
کمحافظگی شود بی آنکه عوارض

از الینعوضکــردن زیاد و بیمورد
و ســرعتگرفتنهای بیجا پرهیز
کنیــد .در این حالــت اعصابتان
راحتتر خواهد بود.
• هفت

در حد امکان از «محدودیت زمانی»
فرار کنید .وقتــی دائم نگران «دیر
رســیدن» هســتید ،باید استرس
زیادی را تحمل کنید.
• هشت

مســیرهای جایگزین را برای سفر
درونشــهری خود در نظر داشته
باشید .اینجا هم مساله «کنترل»در
میان است .با خودتان بگویید اگر این
مسیر نشد ،از مسیر دیگری میروم.
در این حالت ،کنترل بیشــتری بر
اوضاع خواهید داشت.
• نه

از شــب قبل ،خودتان را برای سفر
درونشهری صبح آماده کنید.
وضعیــت آب و هــوا ،گزارشهای
ترافیــک و برنامههای فوقالعاده در
مســیرتان را از قبل چک کنید .به
رادیوی محلی هم گوش بدهید تادر
جریان هشدارها یا اخبار غیرمنتظره
ترافیکی هم قرار بگیرید .اینجا هم
باز حس خواهید کرد که «کنترل»
اوضاع را تا حدی به دست دارید.
• ده

هنگامی کهدر ترافیک گیر کردهاید،
حرکات ورزشی انجام بدهید.
عضالت پا و دســت را شل و سفت
کنید .همین کار را در مورد عضالت
شــکم و ســینه انجام بدهید .این
حرکات حتی وقتی به مدت چند ده
ثانیه انجام میشوند ،تاثیر خوبی به
جا میگذارند و حواس شما را هم از
ترافیک پرت میکنند .امیدواریم به
سالمت رانندگی کنید!
•

• شش

جانبی زیانباری بر جای بگذارد ،به
خصوص اینکه مغز انسان به مراتب
پیچیدهتر از مغز موش است.
دکتر سایمون ریدلی ،عضو انجمن
بریتانیایی تحقیقات آلزایمر ،گفته
است" :اگرچه نتیجه این تحقیقات
روشن به نظر میرسد ،اما واقعیت
این اســت که افراد سالمند ممکن
است همزمان ،در معرض مخلوطی
از عوارض مختلف مغزی قرار بگیرند
که هم شامل عوارض افزایش سن
و هم مراحل اولیه ابتالی به آلزایمر
است".
وی افزوده است که جداکردن عوامل
ابتالی به آلزایمر از عوارض طبیعی
ناشــی از کهولت و درک نحوه بروز
و پیشروی هر یک از آنها ،همچنان
چالشی مهم است.
------(بی بی سی،
 7شهریور)

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما
ایمیل کنید:

info@paivand.ca
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نطنـز...

www.paivand.ca

بامنک
ب
د
و
ن
ی
ُ
د
!

ت اول خود را برای

جک های دس
صفحه ایمیل کنید:
ً
ال
ک
المسایل:
توضیح
چکیده
درج در این
جک های بیمزه،
اگر طوری بشــود که انســان توجه :از درج
اتربیتی» معذوریم.
خوشش بیاید حرام است!!..
بیحال و «ب


نور بقبرش بباره! :اینقدر که ما
لگد به بخت خودمون زدیم بروس
لی به حریفاش نزد ....والله!.

به سالمتیه همه خانوما!
رضا شاه به زور میخواست چادر رو
از سر زن ها برداره هیشکی زیر بار
نمیرفت!
حاال میخوان به زور چادر سر زن
ها بکنن بازم کسی زیر بار نمیره!
یعنی لجباز تر از زنهای ایرانی تو
کهکشان پیدا نمیشه ها!

این واقعا بی عدالتی هستش که
مردم فلسطین و لبنان حق شرکت
تو انتخابات ایران رو ندارند !..نه؟!

ایرانی ها دروغ گفتــن رو از اول
صبح با این جمله آغاز می کنن:
پاشو ظهره!!..

در تمام دنیا ملت یا بی حجابند و
یا با حجاب ،فقط در ایران است که
ملت بد حجابند!!..

ماهواره ممنوعه ،اینترنت فیلتــره،
شــراب حرامه ،رابطــه با جنس
مخالف گناهه ،امنیت خیاله ،عشق
نایابه ،خیانت رواجــه ،دروغ نقـل
و نباته ،آینده سیاهه و هوا آلـوده!!..

دقــت کردین هر موقــع دارین
سشوار میکشین حتی اگه تو خونه
تنهام باشین هی حس میکنین
یکی صداتون میکنه؟

تا حاال دقت کــرده بودین تام و
جری تمــام مدت لخت بودن ،اما
وقتی میرفتن لب ساحل شلوارک
پاشون میکردن؟

تا حاال دقت کردین
تو فیلمــای ایرانی،
همیشه وقتی طرف

میفهمه بچه دار نمیشه همه بچه
ها از ماشــینای بقلی و جلویی و
عقبــی باهاش بــای بای میکنن
میخندن؟!

تا حــاال دقت کردین تمام مریضا
توی فیلمــا و ســریاالی ایرانی،
انتهای راهرو سمت راست بستری
هستن!

تا حــاال دقت کردین وقتی عجله
نداری همه ی چراغا سبزن و راهها
خلوت وقتی دیرت شده همه ی
چراغا قرمزند و راهها بسته؟

تا حاال دقــت کردین هر وقت یه
تیکه یخ ازدستت افتاده روی زمین
با لگد زدی که بره زیر یخچال!

تا حاال دقت کردی… مغز انســان
پرکارترین جای بدنه  ۲۴ساعتدر
 ۳۶۵روز ســال و کار میکنه فقط
وقتی متوقف میشــه که ما وارد
سالن امتحانات میشیم …

لذتی که در خوابیدن روی جزوه
هست تو خوابیدن روی تختـخواب
نرم نیس…

تا حاال دقــت کردین پدر مادر تا
میخوان شما را صدا بزنن ،اول اسم
داداش یا خواهرتون را میگن؟

تا حاال دقــت کردین اگه تو مترو
الکی شروع به دویدن بکنید ملت
هم همینطوریدنبالتون میدون!

تــا حاالدقت کردیــن وقتی که
خوشــحالیم باالخره یه چیزی یا
یه کسی پیدا میشه که سریع گند
بزنه به خوشحالیمون!

دقت کردیــن وقتی میگن غصه
نخور ،آدم بیشترغصه ش میگیره!


آه کودکی!
صحنهپراحساس!

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻬﺶ
ﻧﺦ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫـﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ
ﺑﺎل هــاﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪﻡ ﻣﯿﺒﺴﺘﻤﺶ ﺍﻭﻥ ﺳﺮ ﻧﺦ،
ﺑﻌﺪ ﻣﮕﺲ ﺳﺎﻟﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ
ﺑـﮑﺴﻞﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ!
ُ
ﻻﻣﺼﺐ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﭘﺮﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩ...

اعجازریاضیدر«اتلمتلتوتوله»

در جملهی اتل متل توتوله ،حرف
«ت» چهار بار تکرار شده است که
تعداد  ۴فصل سال است.
حرف «ل»  ۳بار تکرار شــده که
تعداد ماههای هر فصل میباشد.
از حاصلضرب ایــن دو ۱۲=۳x۴
تعداد  ۱۲ماه سال بدست میآید،
و مهمتر اینکه تعداد تمام حروف
«اتل متل توتوله»  ۱۲حرف است.
حال اگر  ۳و  ۴را باهم جمع کنیم،
از حاصل جمع  ۷=۳+۴تعداد ۷
روز هفته بدست میآید.
حال تعداد روزهــای هفته را در

تعــداد بیشــترین روزهای یک
ماه ضرب میکنیــم ،به عبارتی
میکند:
 ۲۱۷=۷x۳۱عــدد  ۲۱۷حاصل
یشــود ،این عدد بــه صورت
م
رمزآمیــزی در عبارت «اتل متل
توتوله» نهفته شــده است ،که
فرمول بدست آوردنش اینچنین
است:
الفبای فارسی از  ۳۲حرف تشکیل
شده است.
اگر در عبارت «اتل متل توتوله»
بجای حروف شمارهی آن حرف

در الفبــا را قرار دهیــم ،به طرز
شگفتانگیزی از حاصل جمع این
اعداد به  ۲۱۷میرسیم.
نتیجه:
آیا به راستی این نظم و ترتیب را
خالقینیست؟
آیا فکر می کنید این هماهنگی
بیهدف و بیمنشاء بوده است؟
این ها نشــانههایی ســت برای
افرادی که میاندیشند.
اگــر باورندارید ،می خواهید «یه
توپدارم قلقلیه» را برایتان تفسیر
کنم؟
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند


دقت کردین شانس یه بار در خونه
آدمو میزنـه
بَـدشـانـسـی دستش رو از روی
زنگ بـر نمی داره
بدبختی َهم که ک ً
ال کلید داره!!..

از یه مرد (بی ادب و رذل) میپرسن
بزرگتریــن آرزوت چیــه؟ میگه:
كاش زنها را مثل اسكناس میشد
خرد كرد! مثال یه  ۵۰ســاله بدی
و ۲تا  ۲۵ساله بگیری!! (واقعا چه
بی کالس!)

ننه! هر چی بدبختــی کشیدیــم
گفتی :حکمـت خداست!
بــیـبــین ننــه نیشونــی این
حکمتو بـده بــــرم در خونش،
بگــم ٍد المصــب ،مشکلت با من
چیه آخه...؟!
(به ســامتی بهروز (وثوقی) که
هنوز تیکه هاش بروزه!)

این شبکهی خبر هم آنقدر دروغ
میگه که آدم جرات نمیکنه حتی
ساعتش رو باهاش تنظیم کنه!!..

یــارو تو نماز جمعــه میگه :پیام
انقــاب ما به جهانیــان ،صلح و
دوستی و مهربانیست!
جمعیت نماز گذار میگه  :مرگ بر
آمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،مرگ بر
ضد والیت فقیه!!..

دقــت کردین هر چی امــام زاده
ست تو ایرانه! فکر کنم اماما بچه
هاشونو میفرســتادن ایران برای
ادامه تحصیل!!..

اگه ورزشی به نام "سگ دو" جزء
مسابقات المپیک  ۲۰۱۲بود حتما
ما ایرانیا می تونستیم خودی نشون
بدیم!!..

PAIVAND: Vol. 20  no.1126  Sept. 15, 2013

30

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

تعطیلی کیهان چاپ لندن...
کیهان همچنین موفق شــده بود
همکاری برخی از نویسندگان نامی
ایران را جلب کند .کســانی مانند
احمد شاملو ،جالل آلاحمد ،محمود
اعتمــادزاده (به آذین) ،اســماعیل
خویی ،علی اصغر حاج سیدجوادی،
منوچهر آتشــی ،نصرت رحمانی و
بسیاریدیگر با صفحات ادبی کیهان
یا ضمیمههای فرهنگی آن همکاری
داشتند.
آخرین ســردبیر روزنامه کیهان تا
آستانه انقالب امیر طاهری بود.
با نزدیک شدن انقالب سال ،۱۳۵۷
شورای سردبیری تازهای در کیهان
شکل گرفت که رحمان هاتفی در
رأس آن قرار داشت.
در جریان انقالب ،کارکنان کیهان
در دفاع از آزادی نشــر و بیان نقش
مهمی ایفــا کردند و بــا انعکاس
اعتراضات مردمی به پیروزی انقالب
یاری رساندند .رحمان هاتفی تا نیمه
سال  ۱۳۵۸ســردبیر کیهان باقی
مانــد .او در ســال  ۱۳۶۲به خاطر
فعالیتهای سیاسی دستگیر شد و
در زندان جان باخت.
"غصب" کیهان

با وجود حمایت کیهان از انقالب و
رهبری آیتالله خمینی ،این روزنامه
پــس از پیروزی انقالب زیر فشــار
شدید نظام نوبنیاد قرار گرفت .طی
سال  ۱۳۵۸جمهوری اسالمی که
بــر آن بود تمام صداهای مخالف را
خاموش و "کیهان" را به بلندگوی
بنیادها و باورهای فکری خود تبدیل
کند ،بخــش بزرگــی از تحریریه

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه8 :

روزنامه را مشــمول "پاکســازی"
ساخت و اخراج کرد.
گروهی از روزنامهنگاران اخراجی در
مرداد  ۱۳۵۸روزنامه "کیهان آزاد"
را بنیاد گذاشتند که کوشید رسم و
راه کیهان را با دفاع از آزادی بیان و
انعکاس مبارزات مردم ادامه دهد .اما
این روزنامه پس از انتشــار تنها ۱۰
شــماره ،با یورش ماموران داستانی
تعطیل شد.
از ســوی دیگر در خارج از کشور،
گروهــی از روزنامهنگاران و فعاالن
سیاسی در تابستان " ۱۳۶۲کیهان
لندن" را منتشر کردند.
روزنامه در آغــاز زیر هدایت دکتر
مصطفی مصباحزاده منتشر میشد و
سردبیر آن هوشنگ وزیری ،مترجم
نامی ،بود.
در زمان انتشــار آخرین شــماره
"کیهــان لندن" ،ناصــر محمدی
آخرین سردبیر آن بود.
کیهان ،ارگان بنیادگرایان

از سال  ۱۳۵۸سرپرستی کیهان را
به صورت رســمی دولت جمهوری
اســامی به عهده گرفت .مدیریت
اجرایی و امــور تحریری روزنامه به
طور عمــده به افــراد غیرحرفهای
واگذار شد که به جای خبررسانی و
آگاهسازی ،از روزنامه تریبونی برای
تبلیغ مرام حکومتی ساختند.
کیهان به تدریج به ارگان بنیادگرایان
مبدل شد
در نیمه دهه  ۱۳۶۰که نشــریات
تازهای وارد صحنه مطبوعات ایران
شــده بودند ،سید محمد خاتمی با

تیم تازهای به سرپرستی ماشاءالله
شمسالواعظین در کیهان مستقر
شــدند .آنها با باال بــردن کیفیت
روزنامه توانســتند تا حدی میراث
حرفهای کیهان را زنده کنند.
در اواخر دهــه  ۱۳۶۰فردی به نام
مهدی نصیری ســردبیری کیهان
را بــه عهده گرفت کــه رفته رفته
ایــن روزنامه را به بلندگوی مواضع
جناح افراطی حاکمیت تبدیل کرد،
که بیش از خبررسانی و آگاهسازی
جامعه ،به تبلیغ مواضع سیاســی
معین گرایشداشت.
در اوایل دهه  ۱۳۷۰ناخشــنودی
از فشارهای سیاسی و اجتماعی به
ویــژه در میان زنان و جوانان ایرانی
باال گرفت .در شرایطی که جنبش
اصالحطلبی نیرو میگرفت ،یکی از
پیروان خاص مقام رهبری جمهوری
اسالمی به نام حسین شریعتمداری،
به سرپرستی روزنامه کیهان منصوب
شد .شــریعتمداری وظیفه دفاع از
مواضع رهبــری را در برابر نیروها و
محافل طرفدار تحول و اصالحات به
عهده گرفت.
سیر کیهان از روزنامهای کمابیش
مستقل به نشــریهای حکومتی و
مدافــع افراطی "والیــت فقیه" به
حیثیت آن ضربــه جبرانناپذیری
وارد کرد .امروزه تنها به یاری حمایت
دولتی و یارانهای است که "کیهان"
همچنان به نشر خود ادامه میدهد.
____________

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

•
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پائیز َن َود و
ِ
یک
ناصر زراعتی
پائیز در راه است
رنگدانش در دست
با باد میآید
متین و آرام
اُستوار
آفتاب باشد یا نباشد
ابر باشد یا نباشد
باران ببارد یا نبارد
پائیز
باحوصله
کارش را آغاز میکند:
رنگ می پاشد بر
برگها:
زرد و سرخ
بنفش و ارغوانی
قهوه ای و حنایی
و رنگ هایی بی نام
غریب و تماشایی...
تا آن هنگام که زمین
سراسر فرش شود
از برگهای رنگارنگ
و شاخه ها همه
عریان شوند
پیراهن سپی ِد
پذیرای
ِ
ِ
برف
پائیز
دستهایش را خواهد
ُشست
در برکه های باران
و خواهد رفت
متین و آرام
استوار
رنگدان خالیش در
ِ
دست
تا باز بیاید
سالدیگر...
ِ

خوشحالم...
نادر زرکاری (مونتریال)

--------------------هنگامی کــه قدم مــی زدیم در
کوهساران و تپه های سنگالخی ،
پیدا نبود آ ب از کدام چشــمه سار
جاریست.
----------به برادرانم یوسف و قربانعلی زرکاری
که مرگ را برای آزادی انســانهای
دیگر قبول کردند .
حتا رفقا و دوســتان و برادرانم هم
می میرند و بدیهی تر از این امری
نیست زیرا کسی نگفته آنان عمر
جاودانه دارند  ،و گفتگو ها مان در
باغ هایی پوشیده از سایه های کاج،
چنان فردوس خدایان یونان جاودانه
می ماند؛ با وجود این نمی توانم به
خود بقبوالنم که آ نان مرده اند.
مــرگ چه اکنون در نزدیکی و چه
دور در زمانی دیگر ،من را به هراس
نمی افکند؛ بیش از آنچه آرزویش
کنم مرا در گرو خویش داشته است
و هیچ اندیشه ای گوارا تر از آ رامگاه
هم نیست ،در آنجا ،در میان جنگل
بلوط سبز نشسته ام  ،در کنار سگم
«شوشــو» که از تولــه گی حکم
کودکی را برایم داشت .تاب تحمل
مرگ هیچ کســی را ندارم .شــاید
به این خاطر که دوستشــان دارم؛
انسانها را دوست دارم .شا ید هم از
آ ن جهت فکر می کنم با مرگشان

www.paivand.ca

خیلی چیز ها از وجودم
ناپدید می شوند و برای
همیشــه رخت بر می
بندند ،چرا که تنها از آن
آنان بوده اند.
دیگر گفتگوئی با آ نان
در میان نخواهد بود .به
گونه ای بســیار مبهم ،
انتشارات چریکهای فدائی خلق
احساس تهدید میکنم .برای تهیه سریع کتاب های زیر با کارت اعتبار
انگار خطــری ،خطری خود از طریق سیستم محفوظ ( )PayPalبه
کامال خیالی ،در کمینم نشانی زیر مراجعه کنید:
www.19Bahman.com/IPنشســته اســت و آ نان
FG-Books.html
دیگر نیســتند تا خنده
کنان آن را از من برانند .معادل  15دالر کانادا
کتاب یوسف (زرکاری)
«خاطــرات یک چریک
در زندان» ،بعد از  ٤٠سال،
به کوشــش رفقا ،اشرف
دهقانی و فریبرز سنجری
انتشاردوباره یافت.
با جلدی زیبا و عکسی زیبا
تر از یوسف جوان و دوست
داشتنی.
روحانی با تالش میلیون
ها دختر و پسر جوان در
استادیوم آ زا دی.
انتخابات برنده شــد و من
هم با میلیونها هموطنم خوشحالم خوشــحالم که امروز نوه چهارمم
که شــاید دری به تخته ای بخورد یاسمین متولد شــد ،با چشمانی
و نیمچه دریچه ای برای تنفس باز معصــوم و درشــت ،آوا ،رایــان و
شود در داخل .خوشحالم از اینکه ایالن نوه هایم به دیدنش آمدند به
تیم ملی فوتبال کشورم راهی جام بیمارستان سنت لوک در مونترال
جهانی شــد  .و خوشحالم از اینکه با شــیرینی و گلهای زیبا ...و من و
زنان را به اســتادیوم آ زا دی برای طاهی همســرم با اشک شوق در
جشن گرفتن راه ندادند و مردان هم چشمان به هم نگاه می کنیم.
با آ نان ایستادنددر بیروندر ورودی
•

عواقبسکوت
دربرابرجنایتاشرف

جنایت فجیعی در ش
ــهر اشــرف در بدنه ی حکومت همچنان به راه
مجاهدین رخ داده است.
و به کار اســت و در صورت ضرورت
پنجاه و دو نفر ٬اغلب با
د
ستان بسته می تواند بی هیچ شــرم و خجالتی،
توســط عوامل حک
ومت اسالمی به مخالفان را در خارج از مرزهای ایران
قتل رسیده اند .این سبک شبیخون و درو کند.
کشتار ناجوانمردانه،
کامال تازگی دارد مخالفان و منتقدان حکومت اسالمی
و علت آن را تنها می
توان در ایجاد ایران -بــا هر نظــر و نگاهی که به
رعبدر میان مخالفان
و قدرت نمایی مجاهدیندارند -باید علیه این کشتار
حکومت اسالمی جست و جو کرد.
ناجوانمردانه اعتراض کنند .اگر این
حکومــت اســامی
این کشــتار اعتــراض صورت نگیــرد ،حکومت
ناجوانمردانه را م
هــم
تر
از
عملیات اســامی راه را بــرای جنایت های
مرصاد می داند.
عمل
یاتی که منجر مشابه بعدی باز و هموار خواهد دید
به کشتار دهشتناک
در زندان های و چه بسا ســراغ همین مخالفان و
حکومت اسالمی شد.
منتقدان برود و به همین روش آن ها
علت مهم تر بودن آن
شاید دو نکته را به قتل برساند .در اعتراض به این
باشد:
جنایت نظر مخالف یا انتقادی نسبت
یکی
این
که
مجاهدین
به قتل رسیده ،به خود مجاهدین نباید دخالت داده
اغلب از کادرهای رده
باالی سازمان شــود و موضوع باید از نظر انسانی و
بوده اند و هفت نفر نا
پدید شده نیز حقوق بشری مورد اعتراض قرار گیرد.
در اصل ربوده شده و ا
کنون در اختیار هرگونه اما و اگر در این رابطه دست
مقامات امنیتی ایران قرار دارند،
حکومت را برای جنایت های آتی باز
و
دوم این که حکومت اسالمی با این خواهد گذاشت...
کشتار نشــان می دهد که دستگاه
از وبالگ :م .ف سخن
آدمکشی اش به رغم تغییرات سیاسی
•

اجنمن دفاع ازحقوق بشردرایران-مونترال

کشتارهموطنانبیدفاعدر اردوگاهاشرف را قویامحکوممیکنیم
هموطنان ،همانطوریکه مطلع
هســتید درتاریخ اول سپتامبر
 ۵۲تــن از ســاکنین اردوگاه
اشــرف در عراق به طرزشــرم
آوری بقتل رســیدند .تصاویر
منتشر شده نشان میدهند که
این افراد که اسیر مهاجمین بوده
اند با دســتان بسته ،که یادآور

(پائیز )۱٣۹۱

"مواضع اصولی و هوشیارانه نظام"
بود و همــگان را در بهت و حیرت
فروبرد«:مــردم ســوریه دراین دو
ســال خیلی آســیب دیدند100 ،
هزار کشته و  8میلیون آواره دادند
در داخــل و خارج ،زنــدان ها پر از
مردم ،زندان هــا جا ندارد و بعضی
از ورزشــگاه ها را گرفتند ،آنها را پر
کردند .شرایط بدی بر مردم حاکم
اســت .مردم از یک طرف از طرف
خود حکومتشان بمباران شیمیایی
می شــوند و از طــرف دیگر امروز
منتظر بمب های امریکا باید بمانند»!
بهت و حیرت زدگی ناشــی از این
سخنان چنان بود که سخنگوی تازه
منصوب شده وزارت خارجه حیران
ماند که چگونــه آن را جمع و جور
کند .خانم مرضیه افخم بنابر روال
معمول دیپلوماســی آخوندی ،در
حالی که نوار صوتی دست به دست
می گشــت ،خبــر را تکذیب کرد:
«سخنانهاشمیرفسنجانیتحریف
شــده و از سوی دفتر او نیز تکذیب
شده است»!
به رغم این "تکذیب" ،علی مطهری
نماینده مجلس شورای اسالمی بر
گفته های رفسنجانی مهر تأیید زد:
«اظهارات آقای هاشمیدرباره حمله
شیمیایی به مردم سوریه به معنای
صدور مجوز حمله به سوریه نیست.
شاید ایشــان می خواهند انقالب
اسالمی بیشتر از این در این قضیه
مایه نگذارد».
آقــای منصــور امان ،نویســنده و

گوناگون...

منتشر شد:
خاطرات یک چریک در
زندان:
یوسف زرکاری

ما باشیم
یا نباشیم
او خواهد بود و
خواهد آمد
همچنان که
بوده و
هست و
می آید...

خانه از پای بست ویرانه...
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>> ادامه از صفحه4 :

تحلیلگر سیاسیدر تشریح وضعیت
آچمز شده حکومت آخوندی ودلیل
گفته های رفســنجانی می نویسد:
«درصورت حملــه نظامی آمریکا و
متحدانش به ســوریه ،هرگزینه ای
که حکومــت انتخاب کند ،به زیان
آن خواهد بود :اگــر بدون واکنش
بماند یا آن را به اقدامات تروریستی
محدود کند ،موقعیــت خود را در
میان گروه های اجاره ای و دســت
نشانده و همچنین ادعاهای منطقه
ای اش تضعیف کرده است و اگر به
مقابله برخیزد ،موقعیت خویش را به
قمار گذاشته و با پیامدهای محاسبه
ناپذیری روبرو ساخته است».
این نویسنده و تحلیلگر سپس چنین
نتیجه گیری می کند که« :راه حل
آقای رفسنجانی مبنی بر مرزبندی
با بشار اسد خطاکار ،می تواند عدم
واکنش جمهوری اسالمی در برابر
"تنبیه" وی را نزد نمایندگی های
خارجی اش توجیه کند و همزمان،
یک در پشــتی بــرای "مذاکره با
امریکا" بازکند».
امــا ،ورای این تحلیــل کم و بیش
درســت ،واقعیت های دیگری نیز
وجود دارند 4 :سال پیش در همین
روزها ،بخشــی از مردم در خیابان
ها شعار "سوریه را رها کن ،فکری
به حال ما کن!" ســر مــی دادند و
پاســخ خود را با کشتار و سرکوب
جنایتکارانه دریافت کردند .پس از
آن نیز هر صدای مخالفیدر گلو خفه
شد تا جایی که مهدی طائب ،یکی از

پرقیچی های ولی مطلقه فقیه حتی
گفت که حفظ سوریه برای نظام از
حفظ خوزستان نیز مهم تراست .در
دو سال و نیم گذشته ،عمال این نظام
والیت مطلقه فقیه بوده که با انواع
حمایت ها رژیم جنایتکار بشار اسد
را سرپا نگهداشته و در همه جنایات
آن "از جمله حمله و کشتار با سالح
شیمیایی" مباشــرت و مشارکت
داشته است.
تنها در یک ســال گذشته ،بیش از
 10میلیــارد دالر از ثروت مردم به
فقر کشیده شــده و بخت برگشته
ایران به حلقوم رژیم سوریه و حزب
الله لبنان ریخته شده و همچنان می
شود .همه اینها را نمی توان با گفتن
چند کلمه که همهدنیا از آن آگاهند
شست و پاک کرد.
چنان که گفته شــد 8 ،سال پیش
رفسنجانی در نامه انتخاباتی اش به
مردم ،وعده داد که درچندسالی که
از عمرش باقی مانده ،خدمتی موثر
به آنها بکند .باور و بســتن امید به
"خدمت" رفسنجانی خطایی بزرگ
و به قول شاعر« :سر رشته ی خویش
گم کردن» است ،اما همین قدر هم
غنیمت است که در درگیری با ولی
مطلقه فقیه ضربه ای گیج کننده به
گیجگاه او نواخته ،او را سکه یک پول
کرده و بر طبل رسوایی نظام کوبیده
است!
____________________
•

اردوگاه های جنایات نازیهاست،
با شلیک گلوله کشته شده اند.
این واقعه علیرغم تکذیبدولت
عراق ،توســط نماینده آژانس
پناهندگی سازمان ملل در عراق
و ده ها گزارشگر مورد تائید قرار
گرفته است.
انجمن دفاع ازحقوق بشــر در

ایران -مونترال ،کشتار ساکنین
ی دفاع اشــرف را قویا محکوم
ب
میکند و دولت عراق را مسئول
جان این افراد میداند .ما همصدا
باسایرهموطنانخواهانمداخله
فوری سازمان ملل برای نجات
جان افراد باق 
ی مانده در کمپ
اشرف هســتیم .ما همچنین

خواستار تحقیق فوری توسط
سازمان ملل در مورد این کشتار
غیرانســانی و تعقیب قضایی
عامالن این جنایات میباشیم.

اجنمن دفاع ازحقوق
بشردرایران-مونترال

بیانیه انجمن دفاع از حقوق بشردر ایران  -مو نترال
بهمناسبتکشتارزندانیانسیاسیدردههشصت
کشتاردهه  60کهدر شهریور 1367
به اوج خود رســید بی شک سیاه
ترین پرونده ضد بشــری جمهوری
اسالمی محسوب میشود .این پرونده
که هنوز تمامی ابعاد آن روشن نشده
نمونه بارز نسل کشی و جنایت علیه
بشریت در تاریخ معاصر ایران است.
ســران جمهوری اسالمی طی 25
سال گذشــته با وجود شــواهد و
مدارک غیرقابل انکار همواره سعی
در پرده پوشــی و سکوت در قبال
این فاجعه بشــری کرده و فعالیت
های خود را در کمرنگ نمودن آن
به خارج از کشور گسترش داده اند.
ولی خوشبختانه درسالهای اخیر ،با
تالش خانواده های قربانیان ،مجامع
حقوقی بین المللی و فعالین حقوق
بشر چه در داخل کشــورو چه در
سطح بین المللی برای شناخت کلیه
زوایای این فاجعه ملی تالشهای با
ارزشی صورت گرفته تا ابعاد آن به
جهانیان معرفی گردد.
لیکن با وجود تمامی تالشهای انجام
شده ما معتقدیم که هنوز راه طوالنی
در پیش داریم که این جنایت رسما
توســط ارگان های مختلف حقوق
بشری ســازمان ملل متحد ثبت و
مورد پیگــرد قانونی قرار گیرد و راه
حل هــای حقوقی ممکن برای داد

خواهی باز ماندگان را فراهم شود و
در نهایت این جنایت بی کیفر نماند
و مشمول مرور زمان نگردد.
ما معتقدیم کــه و ظیفه نهادهای
حقوق بشری اســت که با استفاده
از کلیه امکاناتی که در اختیار دارند
و با کارزاری مشترک ابعاد مختلف
این جنایت و اثرات اجتماعی آن را
بررســی کنند و خواستار معرفی و
محاکمه و مجازات دستور دهندگان
و اجراء کنندگان و انتشــار لیست
رسمی قربانیان و محل خاکسپاری
آنان شوند.
هم زمان با این اقدامات الزم است با
کمک کارشناسان بر جسته حقوق
بین الملل ،دانشگاهیان و محققین
به مستند ســازی مدارک مو جود
پرداخت و بر اساس آن از ارگان های
حقو ق بشری سازمان ملل متحد
بخواهیم که کمیسیون حقیقت یاب
تشــکیل دهد تا در نهایت شورای
امنیت بتوانــد دادگاه ویژه ای برای
جنایت علیه بشریت تشکیلدهد.
الزم بیاد آوری است که آقای احمد
شهید گزارشــگر ویژه سازمان ملل
متحد تاکنون پرنده کشتار دهه 60
را بطور جدی بازگشــایی ننموده و
مورد پیگیری قرارنداده است.
اکنون وقت آن رســیده اســت که

ایرانیان و نهادهای حقوق بشری با
با ارسال تمامی مستندات خود در
اقدامی مشترک از آقای احمد شهید
بخواهند که این پرونده را در دستور
کار خود قــرار دهد تا با پیگیری و
تحقیق این جنایت مشــمول مرور
زمان و مصونیت از مجا زات تبدیل
نشود.
ما باید نظر ایشــان را به این مطلب
جلب کنیم که یکی از دالیل اصلی
نقض فاحش امروز حقوق بشــر در
ایران نتیجــه عدم پیگیری قضایی
پروندههایمختلفمانند،کشتاردهه
 60و قتل های زنجیره ای از سوی
شورای حقوق بشر ســازمان ملل
متحد است.
اجنمن دفاع از حقوق بشر در
ایران – مونترال
Association pour la
Défense des Droits de
l›Homme en Iran - Montréal / Association for the
Defence of Human Rights
in Iran - Montreal
www.farsi.humanrightsiniran-montreal.org
info@humanrightsiniran-montreal.org
Tél: 514-476-1887
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آموزشعکاسیبهزبانساده...

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
عشق و سادگی...

آموزش عکاسی به زبان ساده:

خوشب
ختتای و سادگی...
برای آینده

او بی عیب نیست ،شما هم همینطور و
ن
ه
د
ف
هر دوی شما هیچگاه کامل نخواهید بود
تع
یین
از
آ
کنید .هرگز به کمتر
ن
ه
د
ف
ر
ض
ای
اما اگر او می تواند حداقل یک بار شما
ت ندهید.
را بخنداند ،باعث شود دو بار به او فکر درک
ک
نی
د
ک
ه
ا
فر
اد
دی
گری
در دنیا وجود دارند،
کنید ،و اگر پذیرفت که یک انســان با مش
کالتی بسیار بزرگتر
از
م
ش
کالت شما.
است و اشتباه می کند ،با او بمانید و از قدر چیز
های خــوب را در
زندگیتان بدانید و
جان برایش مایه بگذارید .او در وصف بخاطر
اوقاتی که با عزیزان
تا
ن
دا
ری
د
س
پا
س
گزار
شما شعر نخواهد سرود ،هر لحظه به باشید.
شما فکر نخواهد کرد ،اما بخشی از زمان
بیشتری را با خانوا
ده
و
دو
س
تان
تا
ن
س
پری
وجودش را به شما خواهد داد که می کنید .ا
رزش چیزهای ساده
را در زندگی بفهمید
و گر
داند می توانید آن را بشکنید .به او
فتار مادیات نشوید.
آزار نرسانید ،تغییرش ندهید و بیش ساده زن
دگ
ی
ک
نی
د،
خ
ود
تا
ن
باشید و خوشبخت.
از توانش از وی انتظار نداشته باشید.
موشکافی نکنید ،وقتی خوشحالتان می کند
لبخند بزنید .وقتی عصبانیتان می کند آرامش
خود را حفظ کنید .وقتی نیست
دلتنگش شــوید.
عاشــقش باشید.
چون آدم کامل وجود
ندارد اما همیشه یک
نفر هست که با او کامل
ترین لحظات را تجربه
می کنید.

مراقب حرف تان باشید...

پســر بچه ای تند خو در روســتایی زندگی
یدامن...
میکرد .روزی پدرش جعبه ای میخ به او داد و
اما من که م 
شد.
رج
خا
ش
پیرمردی صبح زود از خانها
گفت هربار که عصبانی میشود و کنترلش را از
اشین تصادف کرد و آسیب دید.
دست میدهد باید یک میخ در حصار بکوبد.
در راه با یک م
رد میشــدند به سرعت او را به
روز نخست پســر  37میخ در حصار کوبید.
عابرانی که
اولین درمانگاه رساندند.
اما به تدریج تعــداد میخ ها در طول روز کم
تدا زخمهای پیرمرد را پانسمان
شدند .او دریافت که کنترل کردن عصبانیتش
پرستاران اب
زتو
ســپس بــه او گفتند :بایــد ا
آسان تر از کوبیدن آن میخ ها در حصار است.
کردند
شــود تا جایی از بدنت آسیب
در نهایت روزی فرا رسید که آن پسر اصال
عکسبرداری
عصبانی نشد .او با افتخار این موضوع را به
ندیده باشد.
ین شد و گفت عجله دارد و نیازی
اطالع پدرش رساند و پدر به او گفت باید هر
پیرمرد غمگ
به عکسبرداری نیست.
روزی که توانست جلوی خشم خود را بگیرد
ند.
ید
رس
 ...پرستاران از او دلیلش را پ
یکی از میخهای کوبیده شــده در حصار را
گفت زنم در خانه سالمندان است.
بیرون بکشد .روزها سپری شدند تا اینکه
پیرمرد
یروم و صبحانــه را با او
پسر همه میخها را از حصار بیرون آورد .پدر
هر صبح آنجــا م 
یخواهم دیر شود!
دست او را گرفت و به طرف حصار برد.
یخورم ،نم 
م 
بر
خ
او
به
ان
ــ
پرســتاری به او گفت :خودم
"کارت را خوب انجام داری پســرم .اما به
سوراخهای حصار نگاه کن .حصار هیچوقت
یدهیم.
م 
دوه گفت :خیلی متأسفم .او آلزایمر
مثل روز اولش نخواهد شــد .وقتی موقع
پیرمرد با ان
را متوجه نخواهد شد! حتی مرا
عصبانیت چیزی میگویی ،حرفهایت مثل
دارد .چیزی
این ،شــکافهایی برجای میگذارند .مهم
یشناسد!
همنم 
حیرت گفت :وقتی که نمی داند
نیست چند بار عذر خواهی کنی ،چون اثر
پرســتار با
سی هستید ،چرا هر روز صبح برای
زخم همیشه باقی می ماند".
شما چه ک
یروید؟
صرف صبحانه پیش او م 
مراقب حرفهایتان باشید ،چون می توانند
با صدایی گرفته ،به آرامی گفت:
بسیار آزار دهنده باشند و اثراتشان برای
پیرمرد
من که میدانم او چه کسی است!...
سالها باقی بماند.
اما
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روایت داریم از یکی از کفار بنام استاد
جیمز اورت James Everet
("جیمز عورت" نخوانید!)
که میفرماید«:عکاسی هنر
بهتر دیدن است».
به تعبیر ایــن حقیر ،دید
عکاس و نگاهش به محیط
اطــراف باید متفــاوت از
سایرین باشد.
باید سوژه ها و زوایایی را با عکسهایمان
به دیگران نشــان دهیم که همه ی
مردم به سادگی از کنار آن میگذرند
و با مشاهده ی عکس ما ،به فکر فرو
روند که چطور تا به حال به این سوژه
ها توجه نکرده اند.
با این مقدمــه ،ادامه ی کلید برنامه
ریزی اکثر دوربینهــای دیجیتال را
ادامه میدهیم( .تنظیم وضعیتهای M,
Av, Tv, P) Creative zone
وضعیت  Pرا در جلسه ی قبل عنوان
کردیم که کنترل مقدار حساسیت نور
دوربین یا همان  ISOرا با آن تنظیم
میکنی .م
به زبان ســاده ،هر جا که نور کم بود،
دوربین را در وضعیت « »Pقرار داده
و با فشــردن کلید  ،ISOمقدار آن را
کم و زیاد میکنیــم .در این وضعیت
کنترل ســرعت و مقدار باز و بسته
بودن دیافراگــم به صورت اتوماتیک
کنترلمیشود.
مقــدار آن (بســته بــه دوربینهای
مختلف) ،معموال از عدد  100شروع
شــده و به  25000و حتی 50000
واحد نیز می رســد .هــر چه میزان
حساسیت نور دوربین ،عدد بزرگتری
باشد ،نور بیشتری بر روی صفحه ی
حساس آن ثبت میگردد .عدد مورد
نظر با گرفتن چند عکس به صورت
امتحانی و مشــاهده ی عکســها به
سادگی بدست می آید.
در باال بردن شــاخص حساسیت نور
دوربین نباید زیــاده روی کرد چون
باعث اضافه شــدن «نویــز» و افت
کیفیت تصویر میگردد.
توجه داشــته باشــید کــه بهترین
عکسهای عکاسان حرفه ایدر محیط
اســتودیو معموال با حساسیت 100
میباشد.
پس به زبــان خیلی ســاده ،از این
وضعیتدر جایی استفاده میکنیم که
نور خیلی کم باشــد و فالش نداشته
باشــیم یا نخواهیم از نور تند فالش
استفادهکنیم.
به همین سادگی!
(ایشاال «نور پوالریزه» به قبر امواتتون
بباره!)
•
وضعیت  Tvیا :Time Value
از ایــن وضعیت در زمانی اســتفاده
میکنیم که سرعت ثبت تصویر برای
ما مهم باشد.
مثال ثبت تصاویر سوژه های متحرک،
ورزشــکاران ،پرندگان در حال پرواز،
یا اینکه خودمــان در داخل اتومبیل
هســتیم و از ســوژه های ثابت و یا
متحرکدیگر عکسبرداری میکنیم.
عنایت داشته باشید که برخی اوقات
برای اضافه کردن جلــوه های ویژه
به عکس ،میتوان سرعت باز و بسته
شدن «شــاتر» را هم کم و هم زیاد
کرد.
برای درک ســاده تر این مطلب ،به
مثال های ساده ی زیر توجه فرمایید:
برای ثبت تصویر از یک آبشــار و یا
یک فواره ی آب ،معموال به دو طریق
میتوان عکسبرداری کرد:

خواهد شــد و
کل عکس «فلو»
خواهد شد!
پس دوربین را
در وضعیت Tv
قــرار داده و با
استفاده از دکمه
ی چرخان روی
دوربین(بسته به
مدلهای مختلف
آن) ،مقــدار

•
عکسبرداری با سرعت
باال:
در این روش ،قطره های آب
از همدیگــر مجزا بوده و در
فضا معلق میباشند.
•
عکسبرداری با
سرعت پایین:
در این روش ،دیگر
قطــرات آب قابل
مشــاهده نبوده و
ن دیجیتال
به
فقط حرکــت یه توده ی
بی
کن که اگر یک دور هستی!»
هم
پیوسته «فکر ن
ما عکاس
را
آب
ی
ی ،پس حت
د
که
میبینیــم
ی
خر
ســرعت شاتر را
اندکــی مبهم و
بــاال و پایین کرده و مقدار ایزو را هم
ر ســد .
«فلو» به نظر می
تا رسیدن به نتیجه ی دلخواه تغییر
همین باعث ثبت یک افکت حرکتی
میدهیم.
در تصویر شما می گردد.
در زمان عکاســی با ســرعت شاتر
بــرای درک راحت تر به مثالهای زیر
پایین ،بهتر است که از یک سه پایه
هم توجه فرمایید:
اســتفاده کنید .اگر سه پایه ندارید و
• گاهی اوقات تصاویر ورزشی و سریع
یا همراهتان نیست ،سعی کنید که
را با سرعت باال ثبت میکنند و سوژه
دوربین را پــس از تنظیم ،در جایی
در عین متحرک بــودن ،در تصویر
ثابت گذاشــته و سپس با استفاده از
«منجمد»میگردد.
تایمردوربین ،عکس بگیرید.
مثال :لحظه ی پرش اســب از روی
•
مانع که عکس اسب و سوار کار در هوا
برای ثبت تصاویر زیبا ،باید به اطرافتان
معلق مانده است و همه ی قسمتهای
بادقت تماشا کنید.
عکس به وضوح دیده میشوند.
با همین دو تکنیک ساده قادر خواهید
• برخالف مثــال فوق ،گاهی اوقات
بود که با نور کم شــب ،در پارک از
برای ثبت حرکت در تصویر ،سرعت
درختان ،دریاچه ،کوه و  ...همه چیز
شاتر را پایین آورده تا بخشی از تصویر،
عکس بگیرید و از دیدن عکســهای
دارای وضــوح کامل نباشــد و توجه
خودتان متعجب خواهید شــد و به
ببیننده به متحرک بودن سوژه جلب
خود خواهید گفت:
شود.
«عمراً فکر نمیکردم که این دوربین
مثال :عکس با ســرعت نسبتا کم از
فسقلی بتونه همچی عکسهای توپی
یک ورزشکار تنیس باز که صورت و
بگیره!».
تنه ی او به وضــوح در تصویر دیده
اگر هم که عکاس حرفه ای هستید
میشــود ولی دســتی که راکت را با
که اصال این مقاله برای شما نیست!
ســرعت زیاد حرکت میدهد ،اندکی
(برو صفحه ی بعد ،داداش!)
«فلو» و مبهــم در تصویر به نمایش
•
گذاشتهمیشود.
در عکاسی ،دنبال سوژه های پیچیده
در این وضعیت ،عکاس« ،سرعت» و
نباشید.
«حساســیت» دوربین را آنقدر کم و
زیباییدر سادگی است.در منزل شما
زیاد میکند تا نتیجه ی مطلوب خود
کلی چیزهای جالب برای عکاســی
را بدست آورد.
هست.کافیست که یک پرتقال را قاچ
(مالیات عکس کــه نمیدی! عکس
کرده و از آن در زوایای متفاوتی با نور
مجانیهدیگه!)
چراغ مطالعه عکس بگیرید .از فنجان
در این وضعیت ،مقدار باز و بسته بودن
قهوه و یا چای که بخــار از آن بلند
دهانه ی دیافراگم را دوربین به صورت
میشود ،با نور محیط و سرعت پایین
اتوماتیکتنظیممیکند.
عکسبگیرید.
ســرعت باز و بسته شــدن شاتر در
نگارنده برایدرک بهتر تمامی مفاهیم
دوربین های مختلــف ،معموال بین
فوق و در صورت اســتقبال دوستان،
مقادیر یک  8هزارم ثانیه تا  30ثانیه
بــزودی چند جلســه ی حضوری و
(و حتی بیشتر) متغیر است.
عملی را در یکی از پارکهای مونترآل
گاهی اوقات ،پایین آوردن ســرعت
برای عالقمندان اجرا خواهد کرد.
شاتر دوربین در زمان عکاسی از سوژه
شرکت در این جلسات کامال مجانی
های ثابت فقط برای رســاندن مقدار
و صلواتی بــوده و هیچ گونه مالیات،
بیشــتری نور به صفحه ی حساس
زکات فطــره و عــوارض دیگری از
دوربین است.
شرکت کنندگاندریافت نخواهد شد.
نتیجتا :به جای باالبــردن بیش از
برای اطــاع از زمان برگــزاری این
حد شاخص حساسیت نور دوربین یا
جلســات ،پیج اســتودیو فوتوبوک
همان  ،ISOسرعت شاتر را پایین تر
در فیســبوک را الیک بزنید (لینک
می آوریم تا نور بیشتری وارد دوربین
پایین) .همچنین ،بزودی یک مسابقه
شود.
ی عکاسی را برگزار خواهیم کرد.
با استفاده از همین دو تنظیم ساده در
ســه پایه ی دوربین تان ،همیشــه
وضعیت  Pو  Tvقادر خواهید بود در
استوار!
شب و در منزل ،رستوران و یا مجالس
لهو و لعب ،بدون استفاده از فالش و
با نور محیط ،تصاویر زیبایی را بوجود
عکاس مهاجر ،استودیو فوتوبوک
آورید!
ادامه دارد ...
حتی با نور یک شمع شام غریبان هم
استودیوفوتوبوک:
قادر به عکسبرداری خواهید بود!
5149848944
فقــط توجه داشــته باشــید که در
www.facebook.com/
وضعیتهایی که ســرعت دوربین از
studiophotobook1
 1/60ثانیه کمتر باشد ،باید دوربین
www.studiophotobook.
را بــه گونه ای در دســتتان بگیرید
com
که کمترین لرزش را داشــته باشد و
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عکس :گوشه کوچکی از هنرمنایی
گروه رقص خورشیدخانوم مونتریال

گزارش :یادمان کشتار دهه  ۶۰در ایران
و ُ ۲۵امین سالگرد قتل عام زندانیان
سیاسی در تابستان  – ۶۷مونتریال
نه فراموش می کنیم نه می بخشیم!
جهان عزیزیان :از ماه ها پیــش رفقای کمیته یادمان در مونتریال و فعالین
ســازمان اقلیت و دیگر رفقای عزیز در تدارک این روز ویژه ،روزی که مرز بین
انقالب و ضد انقالب در ایران ما را در دل خود به مانند آتشفشانی جای داده است،
بودند ،مشتاقانه همهی ما هم بمانند بقیه عزیزان شرکت کننده و یا هر فردی که
در گرو آرمانهای عزیزان بدار آویخته آن دهه خونین ،در انتظار بودیم به پایان
خود نزدیک می شد ،سرانجام انتظارها به پایان رسید مراسم راس ساعت اعالم
شده در تاریخ هفت سپتامبر برگذار شد.
ابتدا دو مجری برنامه یکی بزبان فارسی و دیگری به زبان فرانسه رئوس برنامه را
معرفی کردند ،نورهای تنظیم شده سالن خبر از رویدادی را القا می کرد که قرار
است چیزی با شکوه ،چیزی زیبا ،چیزی پر محتوا ،چیزی پر ستاره ،چیزی که
ارمغان آور تولدی دیگر است ،اتفاق بیفتد ،در روند برنامه -این چنین هم شد.
مراسمدر حضور جمعیتی مناسب با یکدقیقهدست زدن بیاد همهی آن عزیزان
شروع شد ،به دنبال آن گروه خورشید خانم در یک اجرای یک دقیقهای تصویر
تیرباران مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم به دست خلخالی جنایتکار را همانطور
که اتفاق افتاده بود ،با گروه خود ،با رقصی زیبا “ایستاده -رفنت” را دوباره زنده
کردند.
بدنبال این اجرا ،جمعیت شرکت کننده برای چند دقیقهای بپاس آن رهروان راه
آزادی و اجرای زیبای گروه خورشید خانم بدست زدن پرداختنند.
با تغییر نور سالن هر دو مجری توانمند برنامه به روی صحنه پدیدار شدند و به
معرفی خانم شیرین مهربد ،خواننده ایرانی ساکن مونتریال پرداختند ،باور کردنی
نبــود لحضه ای که صدای گرم ،لطیف با ترانهای پر محتوی ،از حنجره توانمند
این بانوی زیبا به یاد عزیزان بدار آویخته ما بحرکت در آمد و تمامی سالن را در
نوردید و به روح و قلب تک تک شرکت کننده گان نشست ،در آنی که جاودانه
بنظر می آمد جمعیت برخاست و پاسخ الزم و شایسته به این بانوی ارجمند را
به گرمی پاسخ داد.
باز هم نور ســالن به گونهای دیگر جلوه داد ،تا این لحظه روشن شده بود که با
هر تغییری در تابش این انوار قرار است چیز دیگری به تکوین درآید ،مجریان به
معرفی رفیقی پرداختند که شاهد این وقایع در دهه شصت بوده ،احمد موسویان
زندانی سیاسی دهه شصت ،نویسنده کتاب -شب بخیر رفیق  -از سازمان فداییان
اقلیت.
رفیق احمد شــرح وقایع را نه آن گونه که ما تاکنون حس کردهایم  ،به گونهای
دیگر از زاویهای دیگر ،گرم و صمیمیگویی که دارد اتفاق میافتد ،شنیدن واقعه
آن هم حضوری با قلب آدم ها ســر و کار دارد ،دل را خون می کند ،تا آنجا به
پیش میرود که بغض را در سینه می ترکاند ،رفیق این گونه آن دهه را به تصویر
کشاند ،رفیق با کالمی ساده همه را دعوت کرد برای مدتی در حدود چهل دقیقه
وارد قطار دهه شصت شوند ،اطمینان داد که این قطار قرار ندارد که کسی و یا
عده ای را در هر ایستگاهی که توقف می کند بدار کشد ،اما قطار دهه شصت در
هر روز و هر ماه و هر سال با آزایخواهان و عدالت جویان اسیردر زندان چنین کرد.
شمارش ایستگاه ها کار ساده ای نبود در این چهل دقیقه و در این ایستگاه ها
گاهی نام زندانیان در بند هم آورده می شد  ،در هر ایستگاهی ،این قطار تعدادی
از مســافران خود را که توسط جمهوری جهل و جنایت ربوده می شدند و بدار
کشیده می شدند را از دست می داد
رفیق باز هم می خواســت بیشتر و بیشتر بگوید ،وقت برنامه ریزی شده چنین
اجازه ای را نمی داد .نور سالن بازهم تغییر کرد.
جمعیت برخاست تادقایقی که بی پایان بنظر میرسید بهدست زدن پرداختند،
کسی حاضر نبود بر جای خود قرار گیرد و برنامه ادامه یابد .دوباره نور سالن تغییر
کرد ،دو مجری برنامه به معرفی مهمان دیگر خود پرداختند ،مهمانی از شمال
ایران ،شمالی سرد و بارانی اما مردمانی گرم.
رفیق حسن حسام زندانی سیاسی دو رژیم از سازمان کارگران انقالبی ایران -راه
کارگر(کمیتهمرکزی)

رفیق حسام ،با کمی لهجه شیرین مردمان شمال ایران ،شتابان و چاالک بسوی
جلو سالن تند و تیز جست و مایکروفون را در اختیار گرفت با یکی دو قطعه بر
گرفته از اشعار خود بسخن گفتن درآمد ،آنچه او سال ها در تجربه انباشته بود،
بسوی سالن هدف گرفت گفت و گفت و گفت و با هر گفتنی جمهوری جهل و
جنایت را آنطور که هست بگفت.
رفیق حسن ،مستقیم بسراغ دالئل این جنایت عظیم رفت ،آن را در بستری قرار
داد که بهتر باز شود زمانی که گفت ،تصور کنید رژیمی را که می گوید برای اینکه
آدم شناخته شوی باید مسلمان باشی ،این هنوز کافی نیست ،باز اضافه می کند
نه تنها باید مسلمان باشی ،بلکه باید شیعه هم باشی ،باز این هم کافی نیست،
باید عالوه بر این دو بخش هم مسلمان باشی هم شیعه باشی هم اثنی اشعری،
باز این هم کافی نیست ،عالوه بر اینها باید هم مسلمان باشی هم شیعه باشی هم
اثنی اشعری باشی هم والیتمدار و هم تابع خامنهای باشی ،با این خصوصیات
اســت که این رژیم به مردمان نگاه می کنــد ،حال در نظر بگیرید که تعدادی
زندانی داشته باشد که یک یا دو و یا هیچ کدام از این خصوصیات را نداشته باشند
ببینید که چه فاجعه ای به بار خواهد آمد دهه شصت و هر دههای در جمهوری
اسالمی چنین است.
باز هم آن چهل دقیقه به سرانجام خود رسید رفیق حسام با نوری که بسوی او
میآمد دانست که وقت بپایان رسیده است؛ خم شد دستها را به سینه گرفت و
از حضور شرکت کنندگان تشکر کرد .همه بپا خاستند با شور خود از این رفیق
سپاســگزاری کردند ،جمعیت در سالن آنچنان به وجد آمده بود که هنوز نمی
خواست قبول کند برنامه یادمان بپایان خود رسیده است ،برای ده تا پانزده دقیقه
رفقای مهماندر میان جمعیتداخل سالن با به آغوش گرفتن یکدیگر پرداختند.
یادمان این گونه در مونتریال یادمانه ای شد تا درس ها از آن برگرفته شود و بارها
و بارها از این همه شکوه مجدد استفاده شود ،درود بر شما همه کسانی که با این
مراسم همراهی و همدردی کردید.،
نه فراموش می کنیم نه می بخشیم.

www.paivand.ca

علی ربیعی که بــه عنوان وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از ســوی حســن
روحانــی به مجلس معرفی شــده بود،
بــا  ١٠٠رای مخالف ٢١ ،رای ممتنع و
 ١۶٣رای موافــق از مجلس ارتجاع رای
اعتماد گرفت .ربیعی اگرچه به عنوان یک
چهره اطالعاتی  -امنیتی و یکی از عناصر
سرکوبگر فعال رژیم برای کارگران ایران
چندان ناشناخته نیســت ،اما پیش از
آنکه ببینیم این مقام امنیتی در جایگاه
وزیر کار چه برنامهای برای کارگران و در
حوزه مســائل کارگری دارد ،بد نیست
نگاهی گذرا به ســوابق کسی که اکنون
بر مسند وزارت کار نشسته است داشته
باشیم.
علی ربیعیدردستگاه سرکوب و امنیتی
رژیم جمهوری اسالمی پستهای متعدد
و خصوصا پستهای کلیدی و مهمی را
برعهده داشته است که از جمله میتوان
به این سمتها اشاره کرد؛ معاون وزارت
اطالعــات در زمان تصدی ریشــهری
و دولت بهاصطالح ســازندگی تا ســال
 ،٧۴معاون حقوقــی و پارلمانی وزارت
اطالعات ،عضو سپاه و مسئول اطالعات
سپاهدر استانهای شمال ایران ،مدیرکل
اطالعات آذربایجان شرقی ،عضو شورای
فرماندهی پایگاه تهران و منطقه ســه
کشــور و قرارگاه حمزه و سیدالشــهدا،
رئیسدبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،
مسئول اجرائی شورای عالی امنیت ملی
از  ٧۴تا .٨۴
خود وی در مورد نقــش و میزان نفوذ
دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی
دولتهای هاشمی و خاتمی میگوید:
پآقای هاشــمی و خاتمی ،شورای عالی
امنیت ملی برجستهای میخواستند که
آقای روحانی و تیم دبیرخانه ،این شورا را
ایجاد کرد .شورای امنیت ملی زمان ما در
واقع یک کابینه در سایه بود!
علــی ربیعی با نام مســتعار «عباد» در
شناســایی و شــکار کارگران پیشــرو،
بازجویی ،شــکنجه و سرکوب مخالفین
رژیم نقش مهمی داشته است و از جمله
کسانیست که قبل از بازجویی زندانیان و
شکنجه مخالفین رژیم «وضو» میگرفت
و در برخورد با آنان بسیار بیرحم بود تا
«اجر» و «افتخار» بیشــتری را نصیب
خویش سازد.
علی فالحیان وزیر اطالعات سابق رژیم
و از آمران قتلهای زنجیرهای در کتاب
خاطرات خود از علــی ربیعی به عنوان
«اســتاد عملیات روانی» یاد میکند و
پُست «عباد» را یک «پُست کلیدی در
امنیت کشور» میخواند.
افراط در سرکوب و اعمال خشونت علیه
مخالفان رژیم توسط علی ربیعی به حدی
است که حتا روحاله حسینیان از عناصر
افراطی و یاران سعید امامی نیز در مورد
او میگوید:
اوایل تشــکیل وزارت اطالعات ،چندین
ســال در وزارت اطالعات بودم و از تمام
عملکردهای ایشــان (ربیعی) ،ســعید
حجاریان و امثال اینها با خبر هســتم.
در حقیقت من و آقای محســنی اژهای
به خاطر عملکردهای خشونتآمیز آقای
ربیعی نتوانستیم آنجا بمانیم.
عالوه بر همــه اینها ،علی ربیعی عضو
حزب جمهوری اسالمی (شاخه کارگری
حزب) بوده ،عضو موسس و عضو شورای
مرکــزی خانه کارگر ،مدیر مســئول و
ســردبیر روزنامــه کار و کارگر نیز بوده
است.
علی ربیعی از جمله نخستین کسانیست
که حمله بــه خانه کارگــر در خیابان
ابوریحــان را که در آغــاز محل تجمع
کارگران پیشــرو بود ،سازماندهی کرد و
خود نیز فعاالنه در آن شرکت داشت.
علی ربیعی کسیست که در سرکوب و
قلعوقمع شوراهای کارگری ،در اخراج،
دستگیری ،بازداشت و شکنجه کارگران
پیشرو و فعالین شوراهای کارگری و نیز
ایجاد شوراهای اسالمی و تشکیالت خانه
کارگر به جای آن ،راسا مداخله و شرکت
فعالداشت.
چنین شــخصیتی و با چنین سوابق و
خصوصیاتی اکنون در مســند وزیر کار
قرار گرفته است .این مقام امنیتی ،برنامه
مفصلی را نیز در مــورد اقدامات خود و
وزارتخانهی تحت امرش اعالم نموده از
جملهدر زمینه شغلآفرینی پایدار و مهار
بیکاری ،حفظ ســطح اشتغال موجود و
کمک به افزایش اشتغال ،توانمندسازی
اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه با تکیه بر
مشاغل خانگی و تعاونیها ،اصالح قانون
بیمه بیکاری ،برقراری نظام حمایتی برای
بیکاران جویای کار ،توسعه نظام تامین
اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی ،تالش
برای کاهش حوادث ناشی از کار ،کاهش
فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت
اقتصادی ،کاهش نرخ تــورم و افزایش
قدرت خرید مردم ،صیانت از نیروی کار
و چند دوجین دیگر از این قبیل اقدامات!
البته وزیر کار نه فقط هنوز گامی در این
راستا برنداشته است ،بلکه جزئیات برنامه
خــود و یا طرحهای معین و مشــخص
عملی ســاختن مواردی که فوقا به آن
اشاره شد و موارد بسیار دیگری که این
جا به آن اشــاره نشده اســت را روشن
نساخته اســت .تنها در یک مورد یعنی
ایجاد اشتغال که در سخنرانی خود برای
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ست و چه برنام های
وزیر کار کی
رای کارگران دارد؟
ب

کسب رای اعتماد
مجلــس نیــز
چندین بار بر آن
تاکید نمود ،بخشا
راهکارهــای مورد
نظر خــود را نیز
بیان داشته است.
هزار میلیارد تومان اعتبار
لذا ما نیز تا آنجا
اشــتغالزایی برای
که سیاســتها و
سال  ٩٢را تصویب
این
راهکارهــای
کرد.
مقــام امنیتی در
برطبق این مصوبه
زمینه اشتغالزایی
 ۴٣هــزار میلیارد
مشــخص شده
تومان آن بایستی
اســت بــه آن
از ســوی بانکهــای
میپردازیم و باقی
دولتــی و از محل اصل
که
دیگری
وقت
به
گذاریم
مسائل را می
 ۴۴طرحهای ناتمام تامین شــود١٠ ،
علی ربیعی یکی از امنیتیترین عناصر هــزار میلیارد تومــان از محل صندوق
رژیم در امنیتیتریــن کابینههای آن ،توســعه ملی ٧ ،هزار میلیارد تومان از
راهکار خود را بهطور مشخص اعالم کند ســوی بانکهای تخصصی کشور و ۵
و یا در این راستا گام عملی بردارد!
هزار میلیارد تومان از سوی صندوقهای
علی ربیعی که از وجود میلیونها بیکار قر 
ضالحسنه!
با اطالع اســت و از کانالهای اطالعاتی دوره احمدینژاد البته پایان یافت و این
و چشــموگوشهای خــود در جامعه و عوامفریب بزرگ فرصت نیافت معجزات
محیطهای کارگری متوجه این موضوع پیشــین خویش در زمینه اشتغالزایی
شده است که مشکالت کارگری و تراکم را تکــرار کند .البته کــه دولت روحانی
فزاینده بیکاری به حالت انفجاری رسیده نیز در هر حال نمیتواند نسبت به این
است به مخاطبین خود چنین اطمینان مصوبه بیتفاوت باشد و باید تکلیف آن
میدهد که "تنها راه نجات کشور ایجاد را روشن سازد .اما مستقل از آنکه این
شغل است"
مصوبه به چه سرنوشتی دچار شده باشد
زایی
ل
اشــتغا
برای
وی
اما برنامه
یا دچار شــود ،تجربه سالهای گذشته
چیست؟
نشان داده اســت که این قبیل طرحها
خود
مسئولیت
تحت
وزارتخانه
وزیر کار
راه حل معضل بیکاری فزاینده نیست.
را "مسئول پیگیری سیاستهای فعال طرحهای زود بــازده ،ایجاد مشــاغل
و دســتگاههایی میداند که باید ایجاد خانگی ،طرحهای خود اشتغالی ،اعطای
شغل کنند" ،او می گوید "اشتغال فقط پول به ســرمایهداران که وزیر کار فعلی
پاشیده شــدن پول نیست اگرچه پول میخواهــد آن را اجرا کند و پا در جای
شرط الزم است اما میتوان سیاستهای پــای احمدینژاد بگذارد ،پاســخگوی
پیشرفتگرا را به پیش برد و ایجاد شغل اشــتغال الزم و مهار بیکاری نیســت و
کرد"!
تاثیری بر روند افزایش شمار بیکاران و
وزارت
که
است
روشن
قدر
ن
ای
جا
این
تا
تراکم فزاینده آن نخواهد داشت!
کار سیاستهای فعال (کدام سیاستها؟) پروژههایی که به صورت پرداخت وام و
و دستگاههایی که باید ایجاد شغل کنند تسهیالت بانکی به مرحله اجرا گذاشته
را (کدام دستگاهها؟) پیگیری میکند و شده است،در بهترین حالت ممکن است
سیاست هایی را پیش خواهد برد (کدام در آغاز و به طور موقت برای شمار اندکی
سیاستها؟) که ایجاد شــغل کند! اما اشتغال ایجاد کند ،اما اینگونه پروژهها
اینکه میلیونها بیکار چگونه قرار است نیز عموما پــس از حصول به هدف که
شغلی پیدا کنند ،این هنوز روشن نیست! دریافت کامل وام و تسهیالت بانکی بوده
پاسخ مشخص علی ربیعی در برابر این اســت ،برهم خورده و این تعداد نیز به
پرسش چنین اســت" :تامین شرایط و صف بیکاران پیوستهاند .این قبیل طرحها
امکانات کار برای همه به منظور رسیدن بیشــتر طرحهایی پُر سروصدا ،تبلیغی
به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در و مقطعی و در حکم تزریق مســکن به
اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند جامعه بوده است البته با تاثیراتی بسیار
ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی ،از موقتی و کوتاه مدت! تسهیالت بانکی نیز
راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر" .آنطور که ذکر آن رفت ،عمدتا در اختیار
اگر از مساله تعاونیها فعال بگذریم که سرمایهداران قرار گرفته است.
علی ربیعی میخواهد ســهم آن را در آنهــا نیز پولها را باال کشــیدهاند ،به
اقتصاد از  ۵درصد کنونی به  ٢۵درصد بانکها بدهکارند ودر عین حال اشتغالی
برساند ،اما حرف اصلی وزیر کار همانطور هم به آن شــکل ایجاد نشده است .باید
که در جای دیگری هم گفته است این اضافــه کرد که احمدینــژاد در اجرای
است که میخواهد از طریق اعطای وام اینگونه طرحها از این اقبال برخوردار بود
و "تقویت کسب و کارهای خرد ،مشاغل که بر دریایی از درآمدهای نفتی لمیده
خانگی ،صنایع کوچک و متوسط ایجاد بود! اکنون صادرات نفت به کمترین حد
اشــتغال و بیکاری را مهار کند .این شاه خوددر  ٢۵سال اخیر (فایننشنال تایمز)
بیت برنامه مقام امنیتی برای اشتغالزایی رســیده و درآمد رژیــم از محل فروش
و مقابله با پدیده بیکاری اما چیزی جدا نفت که منبع اصلی تامین مالی چنین
از راهکارها و برنامههای پیشــین بهویژه طرحهاییست نیز به شدت کاهش یافته
سیاستهایی که در دوره احمدینژاد به است .اگر احمدینژاد با دستاندازی بر
مرحله اجرا گذاشته شدند ولی نتیجهای منابع هنگفت درآمدهای  ٧٢٠میلیارد
به بار نیاوردند نیست و نخواهد بود.
دالری نفتــی ،بــه اجــرای برنامهها و
ی
بزرگتریــن طرح دولــت احمد
نژاد
طرحهای عوامفریبانــه پرداخت و از آن
برای ایجاد اشــتغال و مقابله با بیکاری بهره تبلیغاتی برد ،دولــت روحانی در
طرحهای زودبازده بود.
حال حاضر از این نظر با محدودیتهای
بنابه گــزارش مهر ٢٨ ،هــزار میلیارد معینی روبروســت و وزیــر کار او نیز از
تومان صرف این طرحها شد ،اما بر طبق این ابزار تبلیغــی و عوامفریبی محروم
گزارشات دولتی ،بیش از  ۶٠درصد این اســت! وانگهی ادامه سیاستهای بانک
طرحها متحقق نشــد و هرگز مشخص جهانی و صندوق بینالمللی پول ،تاکید
نشــد پولها و وامهــای اعطایی در چه بر خصوصیســازی در ابعــادی فراتر و
زمینهای مصرف شد!
بزرگتر از آنچه که تاکنون وجود داشته
قانون مشــاغل خانگی نیز که در خرداد اســت ،نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال
سال  ٨٩به تصویب رسید و ابالغ گردید نمی کند ،بلکه معنایش تداوم اخراجها
و قــرار بــود  ۵٠٠هزار شــغل خانگی و بیکارسازیهای گسترده ،تراکم بیش از
ایجاد شود ،بیاثر بود و این طرح نیز به پیش صفوف میلیونی بیکاران و تشدید
سرنوشت مشابهی دچار شد و نتایج آن استثمار کارگران است.
هرگز مشخص نشد!
اما مهمتر از برنامههای اشتغالزائی
غیر از اینهــا پولهای هنگفتی که در ربیعی کــه در عینحال وابســته به
اختیار سرمایهداران و صاحبان کارخانهها سیاســتهای اقتصادی دولت اســت،
گذاشته شد تا به اصطالح در تولید صرف برنامههای سیاسی اوست که اساسا در
شود و شغل ایجاد کند نیز ثمربخش نبود کاراکتر این مقام امنیتی نهفته است و
و علیرغم تمام این اقدامات و ادعاهای میتواند مستقال آن رادر بخشهای تابعه
اشــتغالزائی ،نه تنها از تعداد بیکاران وزارتخانه خود به مرحله اجرا بگذارد .علی
کاسته نشد ،بلکه جمعیت بیکار پیوسته ربیعی گرچه در این زمینه کمتر سخنی
افزایش یافت!
بر زبان رانده اما صریحا گفته است که در
در حالیکــه محمــود احمدینژاد ادعا دولت یازدهم بایددنبال "آرامش" باشیم!
میکرد سال  ٢ /۵ ،٨٩میلیون و در سال و "آرامشر از نظر وی زمانی حاکم خواهد
 ٢ ،٩٠میلیون شغل ایجاد شده است ،اما شــد که رمنافع کارگری و کارفرمایی
بعدا مشخص شد که در سالهای  ٨۵تا همزمان حاصل شود"!
 ٩٠میزان اشــتغالزایی بهطور متوسط مقام امنیتــی که از وجود "ناآرامی" در
ساالنه فقط  ١۴هزار و  ٢٠٠نفر بود که کارخانهها و از تراکم خشم و نارضایتی
حتا از دوران جنگ  ٨ساله ( ٢٠٠هزار در کارگران با خبر اســت و شــاخکهای
سال) نیز کمتر است (آفتاب  ٢۶فروردین حســی و جاسوسی وی در خانه کارگر،
.)٩٢
خطر انفجار در محیطهای کارگری را به
هزار
٩٠٠
ساالنه
ی
حال
که
ســت
در
این
وی انتقال دادهاند ،خیلی صریح نسبت
تا یک میلیون نفر وارد بازار کار شدهاند به بیثباتــی وضع موجود اظهار نگرانی
که اغلب آنها نیز کاری نیافتهاند .عالوه نمــوده و در فکر چارهجویــی برآمده
بر این طی ای 
ن سالها صدها هزار نفرنیز است .ربیعی در گفتگو با ایلنا میگوید:
بیکاران
صف
بــه
و
شــده
از کار اخراج
"به اعتقاد مــن آن فضا دیگر قابل دوام
پیوستهاند .بهعبارتدیگر سال به سال بر نبود .البته من پیشگو نیستم ،اما همین
تعداد کسانی که هیچگونه شغلی ندارند و که فضای اجتماعی  -سیاســی را نگاه
بر شمار بیکاران افزوده شده است.
میکردم ،میگفتم قابل دوام نیســت و
ی
احمد
در آخرین ماههــای دولت
نژاد
نگران آسیب دیدن اسالمیت نظام بودم"
"شورای عالی اشــتغال" اختصاص ۶۵

Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی
ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com

و سپس اضافه میکند که "یکی
از دغدغههای همیشگی من ثبات
بوده است".
بدیهیست که وزیر کار با استفاده از
ابزارهای مختلف سعی خواهد کرد
این "آرامش" و "ثبات" مورد نظر
خود را قبل از هر جا در کارخانهها
و محیطهای کارگری برقرار سازد.
یکــی از این ابزارها ،تشــکیالت
جاسوســی خانه کارگر است که
ربیعی خــود ،در کنار محجوب و
کمالی عضو شــورای مرکزی آن
است .ربیعی با تقویت تشکیالت
خانه کارگر و گسترش فعالیت آن
در کارخانهها ،تالشش این خواهد
بود که کنترل پلیســی و فضای
امنیتی کارخانهها را تشدید کند.
فعالتر شدن حراستها ،کنترل
شــدیدتر کارگران و تردد آنها،
شناسایی ،اخراج و معرفی کارگران
پیشــرو و رهبران عملی کارگری
به نهادهــای امنیتی و اطالعاتی،
مداخله بیش از پیش پوشیده یا
آشکار نهادهای اطالعاتی و سپاه
پاسداراندر محیطهای کارگری و
کارخانهها ،از برنامههای دیگر این
مقام امنیتی مهم رژیم است که
مانند پورمحمدی  -که دستش تا
مرفق به خون انقالبیون و مبارزین
آلوده است  -و دیگر عناصر امنیتی
کابینه امنیتی به ریاست روحانی،
به اطالعاتی بودن و امنیتی بودن
خود  -بخوان مشارکت مستقیمدر
بازداشت و شکنجه و قتل و کشتار
نیروهای سیاسی مخالف رژیم -
"افتخار"میکند!
اینهــا بخشهایــی از آن
چیزهاییست که وزیر کارجدید
و مقام امنیتی برجسته رژیم قرار
است برای کارگران به ارمغان آورد!
تشــدید بیش از پیش فشارهای
اقتصادی و معیشــتی ،گسترش
اختنــاق و ســرکوب در مراکز و
محیطهای کارگری ودر یک کالم
تشدید استثمار و بیحقوقی طبقه
کارگر!
بدیهیســت که طبقــه کارگر
ایــران در برابر این سیاســت ها
و ترفندهای مقــام امنیتی رژیم
ساکت نخواهد نشست!
کارگران ایــران در برابر هر گونه
تعرض وزیــر کار و عوامل آن ،به
طور متحــد و یکپارچه خواهند
ایســتاد .با قرار گرفتن یک مقام
امنیتــی و عضو مرکــزی خانه
کارگر در جایــگاه وزیر کار ،یکی
ازکارهای اصلی وی تقویت خانه
کارگرخواهــد بود .تحــرکات و

فعالیت خانــه کارگریها دراین
راستا عم ً
ال آغاز شده است.
شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر
در تمام طول ســالهای گذشته
مــدام ضعیفتــر و بیاعتبارتر
شــدهاند .درهشــت ســال دوره
ریاســت جمهوری احمدی نژاد
و درپیونــد با رقابت های باندی و
جناحی ،بخش های زیادی ازخانه
کارگریها ازاین تشکیالت جدا یا
کنده شــده و بخشاً انجمن های
صنفی را بوجودآوردند .خانه کارگر
اکنــون تالش خواهــد کرد این
نیروهارا به صفوف خود بازگرداند.
دبیر خانه کارگر اســام شهرروز
دوشــنبه چهارم شــهریور ازاین
نیروها خواست انجمن های صنفی
را رهــا کنند "به دامــان جامعه
کارگــری بازگردنــد" و به خانه
کارگر به پیوندند! .کارگران آگاه
و پیشرو نسبت به تمام تحرکات
خانه کارگر و نسبت به هر گونه
اقدام جاسوسان خانه کارگری باید
هوشیار باشــند  .کارگران پیشرو
با آگاهی دادن به ســایر کارگران
اســت که قادر خواهند بود ،با هر
تعرض احتمالی از جانب آنها ،به
نحو موفقیت آمیزی مقابله نمایند
و با ابتکارات خویش تالش های
مذبوحانه مزدوران را خنثا کنند.
عناصر وابســته به خانه کارگر و
شوراهای اسالمی کار که به حق
در میان کارگران به شدت منفور
هستند ،بادریافت پولهای بیشتر
و امکاناتی که وزیر کار در اختیار
آنها گذاشته و خواهد گذاشت،
تحرکات جدیدی را علیه کارگران
آگاه و پیشرودر کارخانهها سازمان
خواهنــد داد و در جذب کارگران
ناآگاه و به انحراف کشاندن مبارزات
و اعتراضــات کارگــران بهنحــو
فعالتری وارد صحنه خواهند شد.
کارگران پیشــرو و رهبران عملی
کارگــری در هر مبارزه و اعتراض
کارگری بایســتی با بسیج توده
کارگران و اتکا بــه نیروی آنها،
ابتکار عمل را خودشــان بدست
گیرند .برای مقابله با این تحرکات
و سیاســتها و خنثاسازی نقش
مخرب خانــه کارگر ،باید بتوانیم
تشکلهای مستقل خویش را پی
ریزی کنیــم ،کمیتههای مخفی
کارخانه را در هر کارخانه و کارگاه
ایجاد کنیم ،تــوده کارگران را به
صحنــه آوریم و مبارزات متحد و
یکپارچهای را سازماندهیم!
نشریه کار
شماره ۶۵٢
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ميبردن��د .بنابراين نه تنها اقتدار در خانواده ايراني در همه اعصار الزم و
ضروري و مورد تأييد بوده و هس��ت كه ديگر اعضاي اين خانواده هم در
حفظ اين جايگاه تالش ميكردند.
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عص��ر جديد آن را
پ��س در پيدا و پنه��ان دگرگونيهايي كه زندگي
ب��ه خانوادهها تحميل كرده اس��ت هم بايد به اين جاي��گاه رفيع احترام
گذاش��ت كه اثربخشي آن هم در خانواده و هم در جامعه متبلور خواهد
آموزش
قابلتوجهخامنها
سنتورو انجام مسئوليتهاي مهم
توانايي پذيرش
بود .بپذيريم كه اغلب مردان
هستند.
دارا
مشترك
و سنگين را در زندگي در کلیه سطوح
ردیفآن را ناديده نگيريم و از آنها
بگذاري��م و
پ��س به اي��ن توانايي احترام
ابتدایی ،مقدماتی،
طراحی وب سایت
درصد
كه
كنيم
قبول
هم
را
اي��ن
اما
بگيرند،
ه��م نخواهيم آن را ناديده
و ورق
استاتیک و داینامیک
مدیر و مسئول :حسین فرجی
وظايفش��ان
انجام
و
ها
گيري
تصميم
در
داليلي
كم��ي از مردان نيز بنا به صابر جلیل زاده
 فروش آنالین
________________زنان
نياز به مساعدت و همراهي ديگران ازجمله همسرانشان دارند ،پس
توسط شادی
ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
كمك
514-585-6178تدبير به همس��ران خود
ميتوانن��د در اينگون��ه مواقع با درايت و
514-224-4986
(514) 678-6451
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
كنند ،بدون اين كه اقتدار آنها مورد خدشه واقع شود يا حقوق و وظايف
عصرها از ساعت  16تا 18
آنها ناديده گرفته شود.
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر
خدماتمالیاتی
خصوصی
تدریس
فكري
در اين ش��رايط بايد به آنه��ا فرصت داد و از نظر
ضمن آن كه
استخدام
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
كرد.
ياري
پذیرش با تعیین وقت قبلی
شانریاضی
فیزیک و
به یک کارمنددوزبانه
ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺸﺎﻏﻞ
و
ﺍﺷﺨﺎص
تحصیلی)
مقاطع
دفتری
امور
انجام
برای
پیانوتربيت پدران و مادران ما در
ختصصینوع
آموزشكه شايد
(کلیه از اين نكته هم غافل نشويم
Email: infokasra @yahoo.ca
ثبت شرکت و دفترداری
سال سابقه
با حداقل
وقترا
متامخود
بصـورتكه
کار امروز اثر سوء خود را اينگونه نمايان كرده
گذشته،
نسل3هاي
حسابها با نازل ترین قیمت
کیبورد،
ارف،
سلفژ،
فرانسه
و
انگلیسی
فارسی،
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
نیازمندیم.در ما
ناتواني را
نات��وان از انجام برخي امور خود ميدانيم يا
کامپیوترديگران اينفورا
آهنگسازی با
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
مجرب
اساتید
توسط
فرصت
>>به درست يا غلط تشخيص ميدهند ،در حاليكه بايد در هر زمان
Tel.:
514-892-5433
514-242-6034
علیرضا فخاریان
Tel.:
514-641-1703
اعتمادبهنفس را از فرزندانمان
هاي اجتماعي و كس��ب
مهارت
يادگيري
سابقه
سال
با
15
Tel.:
514-803-1845
برآيند.
خود
خطير
وظايف
عهده
از
فردا
تا
نكنيم
دريغ
استخـــدام
514-996-1620
Tel.:در تأمي��ن نيازهاي مادي و
گذش��ته
ازطرف��ي زنان ما امروز بيش از
نفر وویترس و کمک آشپز
به چند
گویندگی
Dressmaker | Tailor
آگاهيها
اقتصادي خانواده مش��اركت دارند ،به همين خاطر
فنانجام امور
پرس
کارتیه
رستوران
در
کار
برای
به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
تدریس فنون
گيريهاي
گویندگیآنها بيش از گذش��ته ش��ده است ،پس در تصميم
تواناييهاي
گویندگی
موثر،
های
برای :سخنرانی
متام وقت و نیمه وقت
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
بصـورتبه
همس��ران خود مش��اركت ميكنند كه ميتوان آن را
پاي
به
پا
خانواده
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
فورا نیازمندیم.
انجام اما نبايد اين مس��ئله باعث ش��ود جايگاه زن و مرد در
گرفت.
تلویزیون ،نيك
و فال
آمادگی برای
کاری و یا رادیو
مصاحبه های
Quartier-Perse: 4241
Décarie
Tel.: 514-488-4556
همدلي و
معاوضه يا م��ورد ترديد قرار گيرد بلكه باي��د موجب
خان��واده
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
(514) 488-6367
Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary
همراهي همسران شود.
دکلمه و...

طـراحی
خدمات امور کنسولی
وب سایت فال قهوه
کســری

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

tilMar'10P

azmar15U

Nikpourpdsep12

پیـانو

ایرانی
ب
خرید!

Tel.: 514-419-8872

مدرسهفارسیزبان

AZaug1

فرزانگانمونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

ل با دو شرح

5103

azfeb51up atimanafi@gmail.com

azjune01UP

دارالترجمهرمسییکتــا

Azaug15

توسط :رضا هومن

ازجون2013

جویایکار

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

آرزو حتویلداری یکتا

خانـمی آماده برای
منزل
کارهای
انـجام
514-833-8684
) (514دوTel.:
775-6508
کرده و
مداد حل
تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت
ایران دارای
جدول روزنامه
شما نظافت و غیره
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
تلفناطالعات:

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
>> ختفیف
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
جدول ويژه
(438) 985-5752
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
AMR Financial Security
ایرانی
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
 -7رش��وه – زرنگ��ي ،زيرك��ي – از
 15 14 13 12 11 10Forتخدام
9 Life
8 7Inc.
6 5 4 3
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
اس مركبات كه محصولي معجزهآس��ا و  ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
کنید!
Dynamic
financial
services
firm,
 West Island Office:
دانشجویی
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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آشپزی
امور
انـجام
hiring
people
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی
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–
جيح��ون
–
امي��ن
جم��ع
-8
• No Financial experience needed
حرفــــهای
اسفنجي
/high school diploma
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فروش رستوران 
هفته
در
چند
رمسی
مترجم
استان
در
شهري
–
سيمي
غربال
-9
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Have
to
speak
one of officials languages.
رستوران ایرانی در قلب
>> در منزل شما
سروران
كهگيلوي��ه و
لرس��تان – كوه��ي در
Visit:
www.bestfinancialsecurity.com/
 ، NDGبا  12سال سابقه،
(خانم سالی)
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
بويراحمد
carrier.html
مشتری ثابت ،گنجایش
ترجمهوتأییدترجمه
عضوجامعه مترجمین کبک
(514)–754-4592
موزيك
مسافرتواژهاي ب��راي بيزاري
 70نفر  ،به علت -10
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
!!Send us your resume today
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
کاندو در «نانزآیلند»:
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
نظامي – نوعي شنا
رسد:
می
بفروش
Fax: 514-666-9198
سازمان های
و
ادارات
تائید
تضمین
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تدریسخصوصی
دو خوابه ،یک حمام
azmay2013hoomanfree

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
جدول عادي
پاتــوق
1

رده خارپوستان

استخــــدام

گرجی از می 15

آشپـزی

2

پاتــوق1عموجمال
پائين بازو
به یک آشپز
قسمت
چند 2
ویترس جهت کار
ش��م – و
پذيرايي
ي براي
شهر مونتریال
در مرکز 3
تفصيل
و
شرح
فـورا نیازمند است.

CONDO

4

FOR SALE

ان��ه كعب��ه –
5
Tel.: 514-933-8866

��ش –

استخـــدامفـوری

azjan’12paid60+120ak

رفيق و
مترو :گای6کنکوردیا

مترجم رمسی
نغمه

محمودایزدی

زبانانگلیسی

 -11جش��نواره بينالملل��ي فيل��م
7
– بيهوده – يك
Tel.: 514-243-1291
پژوه��ش – كش��وري در آفريقا –
–
Tel.: 438-989-3421
هگوي جداييها
8
همانند و شبيه
به چند نفر ویترس
–
اطم��ه (س)
 -12ك��م – صداي برگ خش��ك –
9
• نیمه وقت و تمام وقت •
امير
ف
كشور چاي مردی مجرب ،همراه،
برای کار در کلبه عموجان
10
جی
دی
شادترین
همسايگي
–
نه
ترین،
تازه
زیباترین،
ترتيبي –
اعداد
 -13ن��ام مردانه – از









اتومبیل)
همزبان (با
نیازمندیم.

نظیر!
بی
بهترین،




شهــر:

514-586-9393
کبابسرا
رستوران
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دخترانه
نام

زیر
تلفن
شماره
با
لطفا



آماده نگهداری ومراقبت

اوکازیونی
  برای هر





  به یک نفر ویترس باتجربه و



–
ن��دارد!
انهاي

(تیمور)
الکاپون
DJ
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-14
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سلیقه
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گرامی
ایرانیان
درخدمت
swimming
pool,
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پارچه
چروك






نیازمندیم:
فورا
باتجربه
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بیمار
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Catherine Dawe.
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لويي
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-15

Tel.:
514-484-8072
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فرانسوي
دوموسه
آلفرد
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514-933-0-933
– پخش كردن 14
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رسمی،
دعوتنــــامه










£










عمودي:












¥
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هدف تير – جد 15
ارک
د
م
ترجمـــه
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توجهشرکتها
قابل
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL



– رهبر ملي اندونزي
متأهل
-
1digital



£

facebook:Tapesh



514-624-5609

رمسی
مترجم































£





¨




کارفرمایانایرانی
نعمت
ایرانیان–
ش��ود
مي
پيدا
حمام
در
-2













µ










 -9ذره ب��اردار –since

مونتریال
جامعه
وفرهنگی
هنری
>>فعالیت


های
افقي:
514-889-3243


س��گ
–
غ��زال

£
ª
خانم 25ساله با سه سال سابقه
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1990
گش��ت – ماشين

نقطه
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نازل
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¨









یکتا
حتویلداری
خاطره

¡
دم��اي
كاه��ش
درازم��دت
دوره
1


کار بازرگانیدر ایران دارای

فضانورد
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ª
–
كوه
پائين
–
س��واركار
پاي
جاي
-3
قاچ نشده!
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رسمی
مترجمان
جامعه
عضو
























گس��ترش
ه��واي زمي��ن كه در
آب و
لیسانسزبانانگلیسی،آشنابه
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ایران
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کبک
دستوري
























































 امور اداری و بازرگانی و مکاتبات










قطبي
يخسارهاي قارهاي ،يخسارهاي
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مدارک و
کلیه
رسمی
ترجمه












– ناگهاني – هراس



شخصي
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ورزشي
پرتابه
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پيوسته – گوشمالي
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اصفه��ان
��تان









معتبر
شرکت
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فروش


















5780 Sherbrooke
ايران W.,
Tel.:
)369-3474(FISH


 رسمی و عضوجامعه
مترجم

)(514
675-0694
سنتي
نظامي
سازمان


5301
Queen
Mary
Montreal,
H3X
1T9
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دوباره
–
آخر
پايان،
تبتي – پاراوان – از بس��تگان -5


) 369-3474(FISH
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ترجمه رسمی کلیه
کبک
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(438) 390-0694
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يار
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جمع
حرف
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شیراز
كننده
كمك
–±
مستحبي
نمازهاي
رستوران -7




كننده
زمزمه
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£



¨







رانی


سیستمكهها
متام
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¶ تبدیل
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–
فروبس��ته
س��خن
از
لب
آباد
-8

514-485-2929







£


ª

درگاه
به
دعايي
–
مادربزرگ
-14
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پیوند را آبونه شوید! با پست سریع






















پارچ سفالي
 





ایرانیان






£





عهد
سراي
قصيده
شاعر
–
كنند
خدا




اداري
سافرت


















–
سين
هفت
گل
–
نيستلروي
نام
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کنی
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متاس تلفنی514-996-9692 :
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«قديمي
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 قاجاريه










و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:


سياستمدار – نوعي ماهي
–
س��ركش
نفس










 
كمبوجيه
دروغين
برادر













£





¨
















چيز5780 Sherbrooke W.,
Tel.:
الهه
–
حشره
نوعي
-15
)369-3474(FISHغش –
 -6پزشك – ناب و بي

رد يا شگفتي








£
ª
 -10پاسخ مخالفتآميز –

Info@paivand.ca
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27
صفحه
های ویژه و
جدول

5102
شماره
ازويژه
عادی :جدول
حل
5102
حلشماره
جدول عادی
حل
فراوان – اجزا – نام كوچك

استخدام

azmayshiraz

استخدام
 



 
























































گلفروشی
وحید

نگهداریاز
عزیزانشما

تأییدامضاء
دستشویی ،با پارکینگ و
محل:مرکزشهرمونترال
استخرداخلی،
نزدیکمترومک-گیل
باشرایط عالی:
Location:
Downtown Montreal
Price: 288500.00
near Pl. des Arts
CONDO:
Call, text or e-mail for an




appointment






Nun's
island.







¯


514-889-8765

®
2
bedrooms
,1bath




¯
nsarvaran@hotmail.


°

®
room, in door parking,

́³


rochanazaug13

عکاسیرز

ایالتی و فدرال

لیسانس
توسطخانمفوق
Tel.: 514-745-0318
انگلیسی
آموزشزبان
Cell.:
514-246-8486
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها
sarafreeazaug2012

جویای کـار

copoli Hosseinaz aug15






















514-488-7121

azsept'11

azjul13free

Uazjune2011





















 






ندارد.
مندرج
های
آگهی
توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای
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گري��س دنيگ هنرپيش��ه
نقش ش��انون روترفورد در
سريال معروف گمشدگان
پيامبري 210
St-Jacques
) –(Lachineنام
 -11شناگر
Tel.: 514-366-1509
– حرف يوناني
514-247-1732
آالله –
 -12گياهي از تيره
(450) 638-7078
چيزي
اصلي
مغز يا هسته
 210سنت ژاک غربی >>مترو
مونس اتوبوس ،90به مست غرب
–واندوم:
 -13حكومت عصر هيتلر
براي
– ش��جاع –
رنگ��يکار:
ساعــات
فرش
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
لغایت –
 13رده
ساعت و
 -14ازدس��ته
18
گون –
نقره
پرداختروزهای دیگر،
انجام اموردر
جهت
كاراته –
حركت��ي در
است.
قبلی الزم
-15هماهنگی
هيدرولوژي

شریف

 85دالر در سال

ه

و

ل

د

ي

گ

ا

ي

ك

ب

ا

ا

ر

د

ف

ش

ا

ر

ر

و

ق

د

ت

م

و

12

ا

ك

ك

13

ن

م

ي

د

ي

14

ي

ا

ر

ه

ر

و

15

ك

ر

ن

ا

ه
ر

ي

گ

ت

ي

ا

ر

ا

س

ج

ر

ا

ح

ن

ا

ل

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

ب

ا

ق

ا

ن

ه

م

ر

ا

ه

ا

ب

ب

ر

د

و

ن

د

ب

ا

ز

ا

ي

ا

غ

م
چ
ا
ش
ن
ي

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

UNION
MONDIALE
1863 Ste-Catherine W.
Tel.: 514-937-5192
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www.paivand.ca

آموزش موسیقی

استخدام

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

تار،سه تار و متبک

مهدی یوسفیان ،فارغ التحصیل
رشته آهنگسازی از آکادمی
موسیقی چایکوفسکی (کی یف)

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

College,University
High-Shool

azsep152X

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

آموزشختصصی زبانانگلیسی فــروش
تدریسمکالمهزبان
TOEFL, IELTS, Writing
مبتدی وسائلمنزل
انگلیسیازسطح
ومکالمه زبان انگلیسی توسط

دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

514-467-4772

روبروی 3

بل سنتر

Tel.: 514-620-5551

داروخانه

لوئیزداداش زاده
نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
------------------13 RACHEL

ساختمان

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

514-812-5662

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

آموزش رانندگی

نینا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066............................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

azjuly15Up zagros

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشــر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

پزشک

علیپاکنژاد296-9071....................................

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

Tel.: 514-573-8388

Handymanservicebm@gmail.com
?mai1&15Upaypal

خدمات
ساختمانی
نوسازی آشپزخانه و حمام،
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
آشپزخانه و کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

Tel.: 514-265-0973
Tel.: 514-246-1393
azjuly1

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

استخدام

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

•
•
•
•
•

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

اجارهآپارمتان

3ونیم ،در بهترین منطقه  NDGبازسازی شده و تمیز،
شامل کلیه وسائل برقی ،آماده اجاره از هم اکنون ( 750دالر)
------------------------------->> همچنین 6ونیم ،تمیز و بازسازی شده ،آماده اجاره1350 :دالر

مونترال/تورونتو 887-0432...........................
فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

بیژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

دیش و ساتالیت

دندانسازی(کلینیک)

جواهری
چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،سرور 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................
مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

شماره
شما در این لیست نی

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
بخشی،شهریار624-5609.............................

نیکآذین939-2700.......................................

مرکز شهر مونتریال:

ست؟

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

10دات دیزاین 910-6643 .........................

مراکز پخش پیوند

azjuly15alinak

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................

ساختمان و دکور داخلی

info@paivand.ca

514-961-0442

ریاضیات وفیزیک 827-6329 .................

ترجمه

با ما تماس بگیرید.

کار استاد علی اصغر معصومی

یو--ان ســات 571-6564 ............................

تدریس رقص

جای شما در این صفحه
خالی است!

®لوگوی پیوند®

داروخانه

تدریس خصوصی

--------------

------------------------

اطلس 485-8585 .............................................
پیوند 996-9692 ...............................................

------------------------

•
•

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تبلیغات

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

خیاطی (آلتریشن)

تاکـسی

آنـان را استخدام کنید!
----------------

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

خشکشویی

تابلوسازی

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

حمل و نقل

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

نیـازمنـدی هـای پیوند

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

)(514
)(514
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||Bazar Du Tapis

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

قالیشوییبازارفرش

AKHAVAN FOOD

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی

482-0705
677-8358

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly1

rapide

zaeriakbar@yahoo.com

azjuly13free

MMUNITY

Rénovation cuisine /salle de bain sous-sol
Fabrication patios & deck tout grandeur
Assemblage et installation
Service
de tout mobilier et armoire

azsep15

از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

به یك خانم آرایشگر باتجربه
در آرایش مو ،بند و ابرو و
موم ،برای كار در سالنی
درمركز شهر مونترال :مترو
گیكنكوردیانیازمندیم:
٥١٤-٩٣٢-٥١٣٢
٥١٤-٦٩٣-٥١٥٢

>> petit ou grand

514-662-3878

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

AKHAVAN
FOOD

Expert en rénovation

کلیه وسائل منزل
<< تقریبا نو <<
بعلتمسافرت
بفروش می رسد:

کاندولوکس

PARTICIPATE in our
CO

استخدام

کلیه امور ساختمانی

aznov15free

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
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دندانپزشک

گان پیوند )

نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کیــک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

فـال

هادی ،افخم 737-6363 ..................................

شادی 678-6451 .............................................

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

224-0-224.................................... KamNic
وحید 653-3107 .............................................

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................

کامپیوتر

کارواش

هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کتابفروشی

تپش 223-3336 .............................................

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................
بیتاجراح 438-877-6207............................

شریف

ارز

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

باایرانی
کــار
کنید!

عینک سازی

ایرانی

تخدام
اس
کنید!

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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www.amirsam.ca

کبکوکانادا:بازارامالک...

چند خبر از امـال ک
افزایش بهره وام
مسکن  ۳و  ۵ساله
امیر سام

بانک رویال کانادا به تازگی
بهره وام مسکن خود را به
مقدار  ۰.۲درصد افزایش
داد و متعاقــب آن اغلب
ی بزرگ
موسســات مال 
ٔ
کانادا نیز از این امر پیروی
نمــوده و بهرههای خود را
افزایشدادند.
در حال حاضر میزان بهره نشــان
داده شــده بر روی وب سایت این
موسسات ( )Posted rateبرای وام ۵
ٔ
ساله  ۵.۳۴و برای وام مسکن  ۳ساله
ی بهره وام
 ۳.۹۵درصد میباشد ول 
مسکن  ۱ساله تغییری نداشته است.
بهره وام مسکن به میزان زیادی به
درصد بازدهــی اوراق قرضه دولت
کانادا وابسته میباشد و این بازده بعد
از این که در ماه می به پایینترین
حد خود رســید ،در حال افزایش
میباشد که این افزایش باعث شده
ی اعطا کننده وام
موسسات مال 
که ٔ
مســکن ،بهره وام خود را افزایش
دهند.

ی پایداری
پیش بین 
بازار کاندومینیوم توسط

سازمان حتقیقاتی هیأت
مدیره کانادا*
ی هیأت
اخیــرا ســازمان تحقیقات 
مدیره کانادا (Conference Board
 )of Canadaگزارشــی
طبق درخواســت شرکت
 Genworthکانــادا تهیه
نمود که در آن پیش بینی
شده که بازار کاندومینیوم
در اغلب کالن شــهرهای

کانادا به صورت پایدار و ثابت باق 
ی
خواهد ماند و احتمال ســقوط بازار
این نوع ملکدر سطح کشور منتفی
میباشد.
احتمــال افزایش نرخ بهره (که این
روزها شاهد آن میباشیم) تنها باعث
ی بازار میشود.
تنظیم تدریج 

گرانترینخانههای
بریتیشکلمبیاکجاست؟!

به گزارش روزنامه ونکوورســان،
موسســه تحقیقاتــی Urban
 Futuresدقیقــا  ۴۷۳عمــارت
مســکونی بســیار گرانقیمت را
در بریتیشکلمبیا فهرست کرده
(خانههای باالی  ۷میلیون دالر)
و جالب اینجاســت کــه تمامی
خانههای باالی  ۲۰میلیون دالر
استان همدر ونکوور و وستونکوور
جای گرفتهاند.

مناطق ویســتلر و ویکتوریا هم
به لحاظ تعداد خانههای بســیار
گرانقیمت در ردههای ســوم و
چهارم قرار دارند.
بنا بر این گزارش ،این  ۴۷۳خانه
روی هم  ۵میلیارد دالر میارزند
و دولت در ســال مالیاتی ۲۰۱۳
حــدود  ۱۸.۷میلیــون دالر از
صاحبان این خانهها مالیات گرفته
است!

یره!
خونــهامفـروشنم 
ســهماهگذشتــهولی
ش آن در نظر ما باالتر
رز

زسازی خانه صرف ا
ـرود .اما ایــن ارزش با
فته -فروش برای با
بـ
ه
یکی از خوانندگان روزنامه ظرف یک متوســط کردهاید.
چه کهدیگران میبینند
ن
ش هست که در آن
سوالی برود .اما زما
این سازمان بر این عقیده است
ل»
خانــه در احتمال
کرده تفاوت دارد.
ن
که بازار کاندومینیوم مونترال «گلوب ان د می سکن فروشرفتــ
این کار زیادهروی
م
ـه نظــرم بد نباشــد
س
از یک کارشنا
ل به  ۲۵روز
ظورم این است بـ
و تورنتــو ،که باعث نگرانیهای پرسیده .جوابش شاید به تورنتو امسا عیت هم باشید .من
بــه بررســی نحوه
رسیده است .واق
زســازی باعث اگر
ههایی با که اگر با
تگــذاری خانهتان
شــدیدی شــده بود ،به دلیل دردتان بخورد.
این است که خان 
که خانه شما قیم
تغییرات جمعیتی که طبق آن
باشد
ردازید.ببینیدکهقیمت
•
لمان قیمت باالی یک میلیون شده ادی با خان ههای بپ
تعداد افراد  ۵۵ســال به باال در ســوال :داریم منز 
تر فروش فاصله زی
در مقایسه با خان ههای
م .دالر معموال دیر
آن
حال افزایش بوده و تقاضا برای
در تورنتو میفروشی
معمولدر آن منطقه پیدا شابه در منطقه چطور
را
وقت مشکل به م
د.
رون
ی

م
که
شاهد
این نوع ملک افزایش یافته،
یعنی تالش میکنیم
آن
ت .آن خان هها در چه
اهی علت واضحش این است کند ،آیــد .اگر نوع اس
رکود شدید نخواهد شد.
رانی که وجود می
م
تزمانی فروش رفتند؟
بفروشیمش .سه به که تعداد خریدا
خانــه خیلی مد
این
توجه
ی از نکات قابــل
یکــ 
یشــود که خانه را
باشند بازســازی
ها مسائلی هستند که
م
چنین پولیداشته
خاص یا شخصی این
م
ای
علیرغم
که
باشد
می
این
گزارش
ه
شت
ل،
بررسی وضعیت خانه
ذا
ت .مثال در رادیکا
شرفتن خانه در
ســطح باالی قــرض خانوادهای معرض فروش گ ریدار زیــاد نیســ
ها  %4باشد ،فرو
خ
دتــان و قیمــت آن
از
ولی انگار خبری
گ تن
خو
یشود.
تتر م 
تورنتوی بزر ن پولی هم سخ 
ی مفید واقع خواهند
نیست!
چنی
ید بر این است خیل
هزینــه زیــادی صرف از خریداران ـداران در اصوال تاک
باید درســت شد.
ریـ
بازســازیاش کردهایم و دارند .اما خ  ۳۰۰هزار کــه خانه
را هم به یاد داشــته
این
آن «رنج» قیمت
قیمتگذاری شود.
یخواهیــم حداقل
ید که در بازار امالک
 ۶۰۰هزار دالر خیلی
م
قیمت باالیی باش
تا
در
پول برگردد .اما ظاهرا
درصد از معموال ما
لمی مانند بازار تورنتو
۵۶
یگذاریم سا
ظر ما بیشــترند (
روی خانــه م 
مورد ن
میشه خریداری هست
میدانیم با چه ه
«رنج» قیمت ن دالر) خریداران).
ـانترین زیرا کــه
سراغ خانهتان بیاید.
(باالی  ۱.۵میلیو رد .البتــه این آسـ
برای خان همان که
پیشنهادی وجود ندا
ی
است اما خون دل
فقط زمانش باید برسد.
پاســخ موجود
و
م
ای
ه
ید
ــ
ش
ی هم زحمــت ک
مشکل از کجاست؟
(روزنامه)
خهای پیچیدها
ترش کردهایم .گاهی
پاس 
•
ت وجود داشته به
•
هــا فکر ممکن اس
ی خاطــرات ما از آن
ی
پاســخ :خیل 
حت
یشــود
یدر تورنتو باشد.
خانه هم باعث م 
م  ند منزل
هاید که هزینه زیادی
یکن ــی زود-مثال گفت
بایــد خیل

کانادایــی ،خطر افزایــش امالک
مصادره شــده توسط بانک کاهش
یافته است.
بــه طور مشــخص این ســازمان
ی مینماید که
تحقیقاتی پیش بین 
تعداد معامالت کاندومینیومها در
شهر مونترال و کبک در سال ۲۱۰۴
به میزان  ۷.۹درصد افزایش یابد .این
رقم باالترین سطح افزایش در میان
 ۸کالن شهری میباشد که در این
گزارش بر روی آنها مطالعه صورت
گرفته است .از طرف 
ی دیگر در این
گزارش پیش بین 
ی شده که ساخت
و ساز امالک جدید کاهش یابد که
در این صورت از میزان عرضه کاسته
خواهد شد.
به عنوان مثال ،شروع ساخت و ساز
پروژههای ساختمانی در مونترال در
ســال  ۲۰۱۳به میزان  ۳۰درصد و
در ســال  ۲۰۱۴به میزان  ۶درصد
کاهش خواهد داشت.
در شهر کبک این کاهش در سال
 ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴به ترتیب  ۳۲و ۳۰

باقرزاده :راهحل صلحآمیزو اصرار بر جنگ ...

تپـش
دیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

6162
Sherbrooke w.

Tel.:
514-223-3336

حمله به سوریه از جمله این هد 
ف
را در مورد جمهوری اســامی ایران
دنبال میکند که «نشان دهد وقتی
از گزینه نظامی سخن میگوید این
یک تهدید توخالی نیست و باید آن را
جدی گرفت» و اکنون ،برای نمونه،
سوزان رایس ،مشــاور امنیت ملی
باراک اوباما ،میگوید «ایاالت متحده
ناگزیر است به سوریه حمله کند تا
جمهوری اســامی ایران دریابد که
نمیتواند به راحتی به برنامه هستهای
خود ادامه دهد».
در واقع ،این روزهــا کلمه «ایران»
یا «جمهوری اســامی» ترجیعبند
سخنان مقامات آمریکایی (و متحدان
غربی آنان) در استدالل برای ضرورت
ضرب شست نشــان دادن به رژیم
سوریه شده است.
مقامات آمریکایی اصرار دارند نشان

تپش دیجیتال :مجموعه ای نفیس
از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش
514-223-3336
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>> ادامه از صفحه7 :

دهند حتی اگر رژیم سوریه با اجرای
طرح یادشــده فوق کامال همکاری
کنــد و طرح با موفقیــت کامل به
انجام برســد ،ضرورت حفظ گزینه
نظامی باید همچنــان باقی بماند.
آنان استدالل میکنند که رژیم اسد
تنها بــه دلیل تهدید نظامی آمریکا
تن به قبول این طرح داده اســت و
اگر موقعیت رییــس جمهور اوباما
در کاربــرد حملــه نظامی تضعیف
شــود نه او به اجرای کامل طرح تن
خواد داد و از آن «مهمتر» ،نه رژیم
ایران دیگر تهدیدهای نظامی آمریکا
را جــدی خواهد گرفــت و بلکه به
سیاســتهای خود همچنان ادامه
خواهــد داد .و البتــه از دید غرب،
«خطر ایــران اتمی» بــه مراتب از
کاربرد بمبهای شیمیایی به وسیله
رژیم اســد و کشتن چند سد نفر یا

ی شده است.
درصد پیش بین 
از لحاظ قیمت متوسط کاندومینیوم
در شــهر مونترال ،بعــد از کاهش
جزئی به میزان  ۰.۷درصد در سال
 ،۲۰۱۳برای ســال  ۲۰۱۴افزایش
ی شده است.
ی قیمت پیش بین 
نسب 
همچنین طبق مطالعات انجام شده
توسط این شرکت ،قیمت متوسط
این نــوع ملک در شــهر کبک در
ســال  ۲۰۱۳به مقدار  ۱.۱درصد و
در سال  ۲۰۱۴به مقدار  ۱.۹درصد
افزایش خواهد داشت.

ی کاهش
پیش بین 
ساخت و ساز
پروژههایمسکونی
در کبک و کانادا
توسط CMHC
شرکت خانه و مسکن کانادا ()cmhc
به تازگی تغییراتی را بر اساس آمار و

چند هزار تن این جا و آن جا بیشتر
و ســنگینتر اســت  -و نمایندگان
کنگره آمریکا که در اکثریت خود در
مورد حمله نظامی به سوریه تردید
نشان میدهند در مورد خطر رژیم
جمهوری اسالمی برای منافع آمریکا
و متحدانش در منطقه (به خصوص
اسراییل) و ضرورت مقابله با آن کمتر
شک و تردید میکنند.

ارقام جدید ،در آخرین گزارش خود
ی ساخت و ساز
مبنی بر پیش بین 
پروژههای مسکونی در کانادا انجام
داد .در مــاه می ،کارشناســان این
سازمان مقدار  ۱۸.۱درصد کاهش
در ســاخت و ساز پروژههای جدید
در اســتان کبک در سال  ۲۰۱۳و
 ۴.۹درصد افزایش در ســال ۲۰۱۴
ی نمــوده بودند ،اما در
را پیش بین 
گزارش به روز شده خود ،این کاهش
در سال  ۲۰۱۳به  ۱۸.۷درصد رسید
ی شده برای سال
و افزایش پیش بین 
 ۲۰۱۴به  ۳.۴درصد تقلیل یافت.
حتــی اگــر افزایــش جمعیتــی
( )Demographic Growthکــه
باعث تقویــت بازار امالک کبک در
ســال  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴میشــد را
در نظر بگیریم ،عواملی نظیر رکود
در افزایش تولیــد ناخالص داخلی
و اشــتغال زایی در کبک میباشد
که باعث تغییــر آمار و ارقام در این
گزارش به روز شده ،گردیده است.
ی شــروع ســاخت و ساز
پیش بین 

آنــان در کنگره خصوصــا آمادگی
بیشتری برای پذیرش ضرورت مقابله
بــا رژیم ایران را دارنــد و متقاب ً
ال از
مشاهدهصحنههایفجیعکشتههای
بمبهای شیمیایی اسددر سوریه آن
قدر متأثر نمیشوند که از برنامه حمله
نظامی رییس جمهور «ضد جنگ»
خود به سوریه حمایت کنند .و چرا
مقامات آمریکایی الزم میبینند که
بری جلب حمایت کنگره از تهدید
نظامی آمریکا علیه سوریه ،پای ایران
را به میان بکشــند و ازآن به عنوان
وسیلهای برای اقناع آنان بهره بگیرند.

تفاوتها هم روشن است :رژیم اسد
که بیشــترین صدمات را به مردم و
کشــور خود وارد کرده و حتی بمب
شــیمیایی علیه مــردم بیدفاع به
کار گرفته است کمترین صدمهای بحران بینالمللی سوریه به هر نحو که
مستقیما به منافع آمریکا یا اسراییل پیش برود به عنوان مدلی برای ایران
در منطقه وارد نکــرده و بلکه طی به کار گرفته خواهد شد .دو راه در
قرارداد نانوشتهای منافع آنان را حفظ برابر رژیم اسد قرار گرفته است .راه
کرده اســت .در برابر ،رژیم ایران نه کم هزینهتر آن است که بشار االسد
فقط همواره تبلیغــات خصمانهای کنترل ذخایر سالحهای شیمیایی
علیه آمریکا و اسراییل به راه انداخته خود را در اختیار نهادهای بینالمللی
و بلکه عمال و از طریق ایادی خود در مورد قبول غرب قرار دهد تا ترتیب
کشورهای منطقه ضربات سهمگینی نابودی آنها داده شود  -طرحی که
بر نیروها و منافــع آنان وارد کرده و ظاهرا اسد با آن موافقت کرده است.
ضربات بزرگی به آنان زده است .از در غیــر این صــورت ،نباید در عزم
این رو ،به روشــنی میتوان دریافت آمریکا و متحدان آن در کاربرد حمله
چرا مردم آمریکا عموما و نمایندگان نظامی تردید کرد .تصمیم آمریکا به

پروژههای ساختمانیدر کانادا نیزدر
این گزارش به روز شده است.
 CMHCبرای ســال  ۲۰۱۳تغییر
ی ننمود
جدیــدی را پیــش بینــ 
(کاهش  ۱۴.۹درصددر سطح کشور
ی ماند) اما برای سال
به قوت خود باق 
 ۲۰۱۴مقدار  ۲.۱درصد افزایش در
ساخت و ساز پروژههای ساختمانی
ی نمود.
پیش بین 
بین ماههای ژانویه تا جوالی ،۲۰۱۳
شروع ســاخت و ســاز پروژههای
ســاختمانی در اســتان کبک ۲۶
درصد و در کانادا  ۱۶درصد نسبت
به مدت مشابه سال  ۲۰۱۲کاهش
نشان داد.

•

شاد و سربلند باشید

ی هیأت مدیره کانادا،
* سازمان تحقیقات 
مستقل ترین سازمان تحقیقاتی غیر
انتفاعی میباشد که پیش بینیها و
مطالعات خود را فقط مبنی بر شواهد
موجود انجام میدهد و برای هیچ سازمان
ی البی گری نمینماید
یا موسسه خاص 

حمله نظامی به ســوریه بیش از آن
که ناشی از احساس یک «ضرورت
اخالقی» برای «تنبیه» رژیم اســد
باشد برخاســته از این «نیاز» غرب
اســت که به رژیم ایران نشان دهد
که گزینه نظامی آمریکا برای مقابله
با فعالیتهای هســتهای ایران یک
تهدیــد واقعی اســت و در صورت
ضرورت به کار گرفته خواهد شــد.
اوباما راه حل صلحآمیزدر مورد سوریه
را پذیرفته و گفته است که ترجیح
میدهد بحران هستهای ایران نیز از
راههای دیپلماتیک حل شــود (و از
پیامی که از طریق سلطان قابوس به
خامنهای داده بر میآید که در دولت
جدید ایران نشــانههای امیدبخشی
دیده است) .در عین حال او تأکید
کرده که گزینه نظامی را هیچگاه به
کنار نخواهد گذاشــت .اکنون او در
برابر مردم و کنگره آمریکا استدالل
میکند که برای این که تهدید او از
سوی رژیم ایران جدی گرفته شود
الزم اســت این تهدیــد را در مورد
سوریه عملی کند  -استداللی که در
فضای سیاسی کنگره آمریکا و تحت
نفوذ البی اسراییل بُرد زیادی دارد.
•
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Charter of Quebec values

My open letter to Pauline Marois
M

Dear Pauline,
orry that I have not written sooner; it really has
been ages since we spoke.
Actually, we’ve never spoken
before, but you know what
they say – better late than
never.
You do know, Pauline, that
you certainly don’t need an
invitation to drop by whenever you are in town.
Pop by my studio any weekday between 9 and noon.
I work at CJAD. Yes, CJAD.
It’s an English radio station
right on the corner of ReneLevesque and Papineau, you
can’t miss us.
Even if I’m interviewing
some Anglo, never mind just
come right in, sit down and
make yourself at home.
I must congratulate you on
the proposed Charter of Quebec values.
Everybody, but everybody,
is talking about it. Many of
my friends are concerned
about the massive debt and
economic situation in this
province and you cannot
imagine how elated they are
that you have managed to
take their mind off such a
depressing subject.
know that we have a $258
billion debt, but I hear that
you will borrow close to $2
million to help spread the
word about the charter.
Those Liberals would probably waste that money on

S

I

onsieur Drainville was
very helpful to point
out that the new charter is
intended to unite us and provide clarity. I must commend
him on his kind approach
insisting that these measures
will be phased in over a five
year period so that those
minorities get used to the
idea of slowly being deprived
of their rights without feeling
like anyone is in an unseemly
rush.
When it comes to referendums, the Clarity Bill, we
both know, is utterly appalling, but you can never have
too much clarity when it
comes to banning religious
minorities from landing a
government job, now can
you?
know that you are such
a busy woman having to
comment on all those Brits
punching each other out because of multiculturalism, but
I hope you can help answer
some questions from some of
my dim-witted friends who
just don’t get it.
One friend owns a big depanneur. He doesn’t want to hire
more Muslim women or any
religious Jews or Sikhs, but
he has heard that it is against
the law to discriminate
against anyone on the basis
of religion.
He wants to know if it would
be okay for him to tell these
ethnics that he does not

I

hiring more nurses or some
silly research project.
efore I forget, Pauline,
please convey my best
regards to that charming
Monsieur Drainville who did
such a fine job introducing
the Charter the other day.
The artist rendering of the
hijabs and kippas and turbans
causing such consternation
was not exactly Mona Lisa,
but it really was very well
done. A fine Quebecois artist
no doubt.

B

want to hire them because
he wants to have a neutral
depanneur.
There is also a question
posed by my neighbour who
owns a small daycare centre.
She has three Muslim women
working for her who wear
hijabs. Apparently, they do a
very good job with the little
kids. She wants to know if
she should fire them right
away unless they take off the
hijab. If they refuse, should
she attempt to remove it herself or will there be a specific
Quebec government office
to call?
efore I sign off, I must
also commend you on
your decision to keep the crucifix in place in the National
Assembly. It’s part of the
patrimoine, n’est-ce pas? For
some reason, that Argentinian man in the Vatican, you
know, the one who wears a
white kippa, he is under the
impression that the crucifix is
a religious symbol, but what
does he know?
Pauline, you have always
said that Quebec appreciates
diversity and that in Quebec,
there is a place for everyone.
Thanks to this Charter,
minorities will know their
place.
A la prochaine chicane,
Tommy
Schnurmacher
(Sep. 10)
•
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6 : >> ادامه از صفحه...  سپتامبر11
 زمانی،برج شمالی برخورد کرد
که پــس از آن هواپیمای دوم به
 زمانی که هر،برج جنوبی خورد
 و زمانی،دو بــرج فرو ریختنــد
که هواپیمای ســوم و چهارم به
ســاختمان پنتاگون و به مزرعه
.اطراف شنکسویل برخورد کردند
مراسم یادبود در شماری دیگر از
شهرهای ایاالت متحده نیز برگزار
.شد
ارتفاعی به سال اعالم استقالل

ســازندگان در آخریــن مراحل
ســاخت برج تجــارت جهانی و
موزهای هستند که به این حمالت
.اختصاص داده شده است
این برجدر حال حاضر مرتفعترین
بنــا در کل آمریکای شــمالی و
.جنوبی است
 متــر معادل۵۴۱ نــوک آن به
 پــا میرســد؛ ارتفاعــی۱۷۷۶
نمادیــن که یادآور ســال اعالم
.استقالل ایاالت متحده است
 سپتامبر کلنگ10 روز سهشنبه
بنای یادبود محل ســقوط پرواز
. یونایتد هم زده شد۹۳ شماره
این ساختمان قرار است در اواخر
. میالدی افتتاح شود۲۰۱۵ سال
،اسامه بنالدن و سازمان القاعده
مسئولیت حمالت یازده سپتامبر
 در جریان این.را به عهده گرفتند
حمالت که ســه فروند از چهار
هواپیمای ربودهشــده به هدف
۱۹  هر، ،تعیینشده اصابت کرد
.هواپیماربا هم کشته شدند
•

 مسافر و هفت خدمه این۳۳ هر
پرواز در ســقوط آن در مزرعهای
 کیلومتری جنوبشرقی۱۲۰ در
.شهر پیتسبورگ کشته شدند
کارن هینــزون که برادرش را در
جریان این حمالتدر نیویورک از
دست داد و جسد او هیچگاه پیدا
 "مهم: در این باره میگوید،نشد
 هر سال.نیست چند سال بگذرد
". وقت یادبود آنهاست،اینموقع
 ســپتامبر11 روز چهارشــنبه
بیش از هــزار نفر در محل بنای
یادبــود ملی یازده ســپتامبر در
شــهر نیویورک گرد آمدند تا نام
کشتهشدگان حمالت سالهای
 را از روی این بنا۱۹۹۳  و۲۰۰۱
.بخوانند
مراسم بزرگداشت در اطراف دو
آبنما برگزار شد که بر جای دو
.برج ویرانشده ساخته شدهاند
اسامی کشتهشدگان حملههای
یازده سپتامبر و نیز شش نفری
۱۹۹۳ که در بمبگذاری ســال
میالدی در مرکز تجارت جهانی
 در کنارههای این،کشته شــدند
.آبنماها حک شده است
 نفر که۲۵۰ ،در ایــن مراســم
خیلی از آنــان از اعضای خانواده
 نــام این،کشتهشــدگان بودند
.قربانیان را خواندند
ایــن نامخوانی بــه دفعات قطع
شد تا حاضران به یادبود لحظات
 سکوت،اصلی روز یازده سپتامبر
کنند؛ زمانی که اولین هواپیما در
 به وقت محلی به۸:۴۶ ســاعت

I•B•N•G•

همبستگیبازرگانیایرانیان

 (همبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانیIBNG
است که به منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای و قابل اعتماد به
.جامعه ایرانی مونترال بزرگ به وجود آمده است
------------------------------------------------------------Saint Jacques  خیابــان6710 ازشما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت واقع در
 با اعضاء این گروه آشنا شده، ویا با تشکیل میشودwww.IBNG.ca  به آدرسIBNG
. که بطور و نیازهای خود را تامین نمائیدIBNG حضور در جلسات هفتگی
مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت
Eggsfrutti  صبح در رســتوران9  الــی8
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NATUROPATHY:

•

What are the principles of a Naturopath:
Naturopath follows a number of key
principles. The healing power of nature:
The body has an inherent ability to maintain
and restore health. A Naturopath facilitates the
healing process by removing obstacles to cure
and identify treatments to enhance healing, A
Naturopath will treat the underlying causes of an
illness rather than just the symptoms of the disease. Symptoms are an external manifestation of
an internal imbalance due to any combination of
physical, mental or emotional causes. Symptom
management may be important, but it is more
important not to disregard the underlying cause
of disease. A naturopath uses nature as therapy,
it is gentle to the body, no side effects, non invasive, effective, unlike prescription drugs that will
only hide the symptoms of an underlying cause,
and not treat the root of the problem.
Quote from Thomas Edison
“THE DOCTORS OF THE FUTURE WILL
GIVE NO MEDICINE “.
A Naturopath identifies specific weaknesses or
dysfunctions in their clients and tailor treatment
based upon the patient’s individual presentation.
It is the client that is in need of treatment, not
the disease state or symptom. A Naturopath is
interested in finding and treating characteristic
symptoms that define the client rather than common symptoms that define the disease. William
Osler, MD, once said, “It is more important to
know what sort of patient has a disease rather
than what sort of disease a patient has.”

A

•

What should I expect in the initial naturopathic appointment?
The first appointment with a naturopath tends
to be much longer than a conventional medical
office visit-anywhere from one hour to an hour
and half. In addition, patients often complete
a questionaire before the visit to guide the
naturopath during the interview. Much of the
initial visit involves listening to the client’s story.
This story may have many twists and turns and
involve multiple conditions or diseases.
A Naturopath recognizes the importance of this
process and allows the client the time and space
necessary to share their story.
A naturopath is there for you, we give you
our time, we listen, we suggest and advise you
on the right regimen you need to follow, and if
followed to the key, I guarantee you will find a
big improvement in your overall health, whether
it be physical, emotional, mental, or spiritual.
Naturopathic works, it worked for me, I swear
by it, the key is to listen to your naturopath and
follow their guidance.
have mentioned it before that Naturopath and
Iridology goes hand in hand, Iridology will
guide me to the health issues of my client, not
all Naturopaths practice Iridology, if it were up
to me I would make it obligatory, Iridology is an
amazing tool, we see what conventional doctors
cannot see through your Iris and your Sclera (the
white part of the eye). Our eyes are the windows
to our bodies.
I am having great success, only because I have
been blessed with clients who will listen, who
will take the time to talk to me about their health
issues and not hide anything from me, It’s only
been a little less then a month, and having a client calling me back after only 2 weeks because
they are feeling better, physically and mentally,
gives me joy and a feeling I cannot describe, at
the end it is not me who is healing you, it is you
my dear clients simply by listening intentively to
my words, and guidance.
God Bless .
_________________
Maria Cottone
Naturopath/Iridologist
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria
Cottone
mariacottone@hotmail.com

I
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با کباب های ایرانی و خاورمیانه ای
>> انواع خورش های خوشمزه ایرانی
 وسیع و درخور شما، فضایی زیبا
، برنامه ها،  مناسب جشن ها

مراسم و میهمانی های شما
 با شرایط بسیار عالی
 غذا و سرویس رقابت ناپذیر

قصر کباب

)(شاتوکباب

www.chateaukabab.com
Chateau Kabab | Downtown

Chateau Kabab | West Island

100%

2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

ORANGES

VINE TOMATOES

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

RED PEPPERS

POTATOES

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

EA.
CH.

ROMAINE LETTUCE

NECTARINES

LAITUE ROMAINE

COURGES VERTES
$1.74 kg

1.74 kg

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

EA.
CH.

LB.

EA.
CH.

LB.

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

PAIN PITA ALADDIN
225 g

SPECIAL
EA.
CH.

DEGLET NOUR
TUNISIAN DATES

ALADDIN PITA BREAD

DATTES TUNISIENNES DEGLET NOUR
500 g

EA.
CH.

CHICK PEA SALAD
SALADE DE POIS CHICHE
425 g

EBIA HONEY
MIEL EBIA
500 g

SICAM TOMATO PASTE
PÂTE DE TOMATES SICAM
400 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

GREEK TZATZIKI
TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

LB.

MARINATED OLIVES &
SUNDRIED TOMATOES
OLIVES MARINÉES
ET TOMATES SÉCHÉES
$6.58 kg

LB.

EA.
CH.

JAHAN DARJEELING TEA
THÉ DARJEELING JAHAN
250 g

EA.
CH.

ANJAR PICKLED PEPPERS

PIMENTS MARINÉS ANJAR
1L

EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS COFFEE

CAFÉ CORTAS
Original or Cardamom/
Original ou Cardamone
200 g

CONCOMBRES MARINÉS ANJAR
1L

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

JUS DE POMMES GRENADES
TAKDANEH
1L

AKHAVAN SULTANA
RAISINS

RAISINS SULTANES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

APRICOTS
ABRICOTS
454 g

EA.
CH.

ANJAR PICKLED
CUCUMBERS

EA.
CH.

TAKDANEH
POMEGRANATE JUICE

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

CORTAS FAVA BEANS
FÈVES GOURGANES CORTAS
398 ml

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS
PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

EA.
CH.

Halal

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

Halal
Halal

LB.

AILES DE POULET MARINÉES
$6.58 kg

EA.
CH.

Halal

HalalLB.

Halal

AKHAVAN PITTED PRUNES

GROUND BEEF

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

LB.

MARINATED CHICKEN WINGS

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
1 kg

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

Halal

LB.

Halal

AKHAVAN AFGHANI
GREEN RAISINS

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

RAISINS VERTS DE L’AFGHANISTAN
454 g

EA.
CH.

EA.
CH.

GRAIN FED CHICKEN
BREASTS

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

Halal
Halal
Halal

Halal

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

CAVENDISH

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

POMMES GRENADES

LB.

GREEN ZUCCHINIS

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

POMEGRANATES

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

ST-CHARLES

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

ناپذیر
بهای رقابت
کیفیت•عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با
انواع میوه جات
FRUITS
& VEGETABLES
FRUITS
ET وLÉGUMES

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À وMANGER

READY TO EAT

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

BLVD.
PIERREFONDS
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

) 2550 Lapiniere (Brossard



پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



Dr. Raymond Rezaie

لحظههای شیرین با

نغمه سروران



دکتر ریموند رضایی

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن
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7روز
هفته

بدون وقت قبلی

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: (514) 606-5626

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

Tel.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

www.sofrehaghd-montreal.com

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


NDG،

Tel.: 514-481-0671

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی
کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

Cell.: 514-944-3279

وست آیلند

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

NDG

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

غوره

مرغوب عالی رسید

انو
اع کباب
منقل ،ب و جوجه،
ا
دبزن و..

به میزان محدود


فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه

کتان ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید
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Tel.: 514-937-5192

